








 ع اك يب 0 رجا تعاقا رز نحل

 ىلامئلإ قفل ةدون غد
 هدارفعيا لم نفل اببع

 عيمتو هبرلاولو هل



 4 هاك

 . .يرحرلا محرلا هللا م ب

 1 هّنالث درعم ىدمللوصو القمل دركلا

 مز انرا الوااهسشنو قده ع لدن ااا اهنندل
 قاشالو وللا د ةنصنالا رحاب تيرتقيامالوالاو

 اريام اهسالج كا دقو ل 00 ظ

 . قالا ااذز اميالف راتس ولا اب نيتراكمرم

 0 ا اهمال لدقو 1
 3 . ييصوخ مرصو هدانا همز الارحاب ثردقسم ريغ
 5 1 ذدالاو هيلاداشسدلاو عربومتلاو سلا هم دللا ولحد :

 ٠ (ئابم هبنمرإ ىذلا سلا بكرلاؤ فبمد برعموهد
 ا | [ماوملا كةخاانو هرطحا نح هرا بحو لصالا ظ

 ٠ فااهلاراع لديل هب هرثحا ناتمخاام بالعاالا ايدها
 ظ | اف رعد فبصنو ودار هعاوناو هيلع ةروتملا ٠

 .ىلاو ةسلومملا معبصنلاو ةيلعانلا
 4 كفاضالا

 ظ 9 زم لاو اذ بارعالل ىغتمل ؤوملا م وصب هيام مالا ظ



 ا ل رةرملااهذ رضا رسكللا ويلاو ا

 فرص لامع هرب ةمملااب_ماسملا تسول مجاجت#
 كوثد دكونشو كومحو كلوباو د ككوخا ةكذلاو ةصلاب

 ىلا ايلاف فلالاو واولااب د مكللا اي هغرلا ةناضم لاماوذو

 ركذلا 2١ايلاو فل ؟ابناثلاو سمرا ناضم اياك 4

 دهنلا ءايلاو واولاد اه اونحاذ برورشسعو ووافق ١

 امهر ضاتكإهشتسساوا اًملطم ىالغو اصمكر دعت
 فصلا ريغ هادعابف ىظطلااو امن ر ىاسموخعو إرم :

 .اهماقي موت اهلس ة رحاقوا حسشل نم تاتلخ هيذ 7

 بيا رج ةرخو هورومو كلن انو ثصود ل مع 3 8

 يا ثلااهليقزم ةرئان «روسلاو ١

 ًاشمو ميهارا ارباو تسديز و ةواطدرح 0 ترق 7

 هرسوس الور 52 90 هر اعد ب توفديلا 1

 سلس شبام رض رس

 لىلأف كسلا ءاملاو ما امهماقمرموّمدامو الالغاو ظ

 ظ ثاشمو تلئاَميْمَح ةباص الا هتفيص نع ا
 ذهل م2 فن مالو باب دف اررقدوا مج درخ

 فصدازإت ةبظلا هرضدالاف ىصالا) هول هنا ل ظ
 مكرم راو دوسادْساو نا يسون 0

0 



 لضاو 00 ةيعل ىذا هنم فعضو دّسلا مثداو

  كااكمولسملاو يلدا هطرس ءاّسلااب كسا املا راطلا

 أ طولا الر وا ةاي الع ةدايزإلا هرب 6 دات طرد

 ا 0 و 0 7

 قد ثيل ةىاع 0 خلا

 5 : 1 5 م 9 ةيم ورد ةنااثلا لع ةدايزد

 ام دحاسك اه >ريشد 6-5 7 طال ةمص هله راسب هكا

 1 فص ريع ايضنااراعرجاضحو فرصسف ةنارف اماو 5

 ٌشيالاوفقد ةرصنرلاذا ليوارسو 2-5 هرخ3 وعلم هند

 ةلاورس يجن رعاو هن اوم سارح يعا ليقف

 ضاّمبّرَحو ام رراوحوخد ل اكش الا فرصا ذاواس رمل

 د انسانالو تواصاب ةدوتي الو قررحلا هاجرثس بيكشملا

 تكلحر اف مساأ اناا دوال هزه الا تيم م

 هوجو شو ةنالف ؛امااناو ةنصندا تارعك يللا
1 

 6 هرامردو نارعس مود رمد تنلتخا هي صو ىلحم

 1 برضو رمد ماسك هللا صخب ها هزت دش حماها زد

 7 -_ .اتدا لاق رديغ هيدارزك ةداير كداو رون هدا



 نافاس ال نوجا تادافتمافد نشل يذدو ٠١ كولالا هيد طرثس غامالا ةٌروم باج الاههسا م يبا تهرصرنأا ا ةرثؤم ةريلع هيداسد لفن صم ادرحاعئتسا . |
 هيوبيس قلاخو بيسو عدا بسال ويرتك»

 اكتامرابّحا نم مسام حا باب همزي الو رنككشلا رمي يذلا ةفصدلاارابتعاركلاذ اراعرمحا لثعؤ شنشلا ١

 سسك رج ةذاصالاوا ماللاب بابلا همجبو دحاد ماك نيو ظ
 هب( تماهعونرلا »5 "000 ٌْ
 ديزراك لس هب همايق ةهجراع هع 5 بدو هاهش دا |مشلا دس سوط ال هنز ةيعانل ماهر ا

 اثنل باعالاؤتنااذاو هلميز ةُمالخ بسط بف فلازإن هزعشرإ ثنا لص الا د هوبا / ادينو
 تأ وكنم مثدو'الاصتنم ارم تاحسوا ةديرتلاد انهيش

 لصتسريغوهد هإ ومع عضْت اوا اهانعمو الادب هٌمدوا ةرضمربيض هي لنص اذاو هجمت بجواهك اثهموا الارسب
 ازاوج ةيبرقرمايمل امنلا فز رق و هريطح اذ بجو هب
 وو ةموصخ اض ديري عي و ماو عم لام دي ّسصو
 ناذزحترشو كراهتسا نإ سشلل نم دحا ناو مؤ ابوح

 دّددد || ةماةلا 1



 .اراصاط نإلعفلا عز انتاذاو 0 ا

 ”وديد قمرككاو. .قبرضرإ تم ةلعانلا 3 51 روذاره رهل
 او ةيلعاهلاز دا دبز تمركص'١و تيرض لم ةيلومنلل)

 1 . توينوككوزو اشلالاعا تويرصملار اضف بلت ةيلومنل

 | قير ل دال ملاهلا ترصصا 'زاشلا ثلعا ناذ لدالا
 زل ةالخ اجو قاسم انالخ فذهلا نو هرهالخلا
 5 ْثاو ترهظاالاو هلع ىننّسس١نا)ومنلل تفدحو
 لعلومنلاو فاشلا) لأنلا تال والا تلاعا
 "بتل ىرمارروو رهن هن امولم ثاالارا لا

 لومشم ئدلل ةاسلول هنم سيدا قلارم خش3 بلطاما و
 ايوه خيةاد دإءا فد لملم لك كلة وسيرلام
 فضي وأ ( هيلا امنعلا ةام كامص ردطل ثا هزم رس و هم
 | غرم تلال الو ال ايا مران ينل هقيدلو
 ا ”رلزاو ل( ماعم ) ىذلا د 4 لوفشلاو تيلغا باد

 2 ةمجلا يدب برر وتس ها نقل هب لوفشلإ رج
 تاذ ديز نيمتسذ هادو اديرش ايرض رجمالارماما
 ىلا تيطعا بإب نم ل والاو اوس هيبطلاف هرم
 | درجت مالوش دادتبللاةرباحلا هامل اهم هوايا زم
 أ 2 ةمئارلا ةفصلا لا هيلا ادنسم ةيلشفلا!لماوعلا نع

 أى رم



 يدل هرمه ال امش ار اهنس الا فلالاو و! !فرمح دهب !
 كي تقباط نام ثا ريرلاماواو تاريزلام انامو مال“

 لل ةنصدا شاغل هب رنا :.ملاوه ىذا ثارمالاثاح |

 اهيحاص ماو ربز هراد 5 ز اج هع ا شا رتبلا مقل

 مام رجوي تصصخخا لا ملك ارسل 2000 دادااو

 امو ةأرصاما رارلاو لعبا هرشس ندري فل

 ل لس و لجن دال زد بانا ةرهارش ككسريج دحا 5

 ديالو دوناماف ديارو 8 أك هوبا دن لّثم خِإ> نورد ردخلاو

 000 ا هدوامد كدت دك د شاح نم

 مالكاار رص هامولع داش س 'ارثملا داكا أ لو هاي

 لضا لثم ييواستموا ىيورعم ناماو .توبازم ذم
 بهورأو هز لثم هإالامد ريخلا ناموا م لضفا كانم

 ظ ظ ماهم العلا ررص هإام درذلل رجلا نمضتط اذاو كامي دقت
 «لمتيد له درادلاو لم نإ !يصصم ناي/و اريز نيب نم لثم

 تاكوا١ ديز اهلشم ةرملاراعاتم ؛ا رمل ريم
 نعاس

 ريخلاب دمتي و كج دقت بجو ما داي رشه اتش ]
 كلف رسل يقم“ فينا دلل ءرضتس دد و لقاعرلاع دين لثم ا

 :رطوا مد ١ لوصوللا ملاشا ذو ريو اا هاملا لوحد

 2 ءاقرادلاؤ د فيتا ىذلا قشمامهب ةوص ولا ةسكلاوا



 نايئام لغلد ثيناو معر د هذ رايلاؤ دا دأب لجن لك د
 راما ارغبل !ا قررت د امد مع قيحلاو تافت الاي
 ازاوحراخلاو هملاو مز الهلا .اهتنبلا ن ردك ١ناوح ءانيرو
 ظ ديؤةمضومو مد ةتايوعمو بسلا داو تجرح -

 ظ ٍإ كتديو لج اكد اًماوادسر ىارط و ازخ ناكل ديرالول لم
 1 لوح دادعمل تلاوه 0 1 هراربخ ١كمرلعفدل  ذوولو
 0 هالشبلا رهحرم ؛أك هرمأو ماقايب 7 تااّنم دورا هز

 " ىهنشيل لالا الربح اور تاكاذاالا هع هع دمت دلا
 اينكنجوأهين فيرظ لصد الحال لّثم اريلوحد دقدرلسلل
 موسي ىيئاهبشلل الو ام مسا لسا هنوتبتيال مدغاونبد

 5 تيفال دلو ١ ديرامإّمم اهل ه>درمد هلال سلو شه

 هما, وصنلا

 1 ىهّراطلا لومنلا ءز ميعاضلا ماع مسا امومه
 ا لّدسلاو قنلاو بكامل توكيد هانععر وكم اهفا 15 هادف

 فدل رجال يسال دالاو ٌةسلجد ةلجد أس هاجر اج
 فرو أسولج ا اطال روكي رذو كروخا

 7 .ايوجدد6 0000 ومكازاوج سرك اش إما
 ْ امحمد و ماو أاعرجو ةبيحد ايهروايقسس لما عامس
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 / قعيخاهؤث قدموا رب اتبشم قدام اهنم ضاوملاسايقو
 دلاامو اريسدلا تنام لم ارركم هّقدوا هنعاربخ نوكأ مسا

 ةقواماهتصو اريبارعس اري وريس تملا امحاو ديرفلا ريسالا
 اماف قولا دششإ[س ةسرّمسم امج نورعم اللاصق

 ت#مباجإلاع هشتشلا «ثواماهلمو رارواما3 رىبأنم

 ك ذااعدبزب تررم قلم هبحاصو هأنمع مساولع ةإمكتم
 امودامأهلمو ىلكشلا جارص < ارصورامح توص توص

 اهاراعا جر د تلارلع كإ لس هريغاهل | مكسصال ةايج ن وعطم
 اهل تإمج نو مثم مدواماهسو هتااريبكول ىىشناو
 اهلمو هريذلا ريكوت ىبل واشمح تاهت دز شمه ريغ اة
 ةواموه هيلوململا كيرحسو ككل وتم ىّدم قوام

 معلالع مدقتيرقو ادبر تيرضإلتم 0كنلا مهد هيلع
 لةنلادبز كاوتك اًذاوج ةنيفر ريل مشل ة جتك
 يعامس لذا مضاوم ةمسرازو أروح و و برضا ءرم

 انلآ اله والاهاو ملاريخ اوهشاو سمن داما لص ٠

 اهفلاوعو ' بانم أن رح هلالؤا بولطل اوه د ىداشلل
 | ها ؤرعم ادروم وال ما ب ةذريام لع ىديو اممتوا

 ةرافسملا م الب ضدك 5 تدوديؤايو هب اوياوايد لحراي هسارإ»

 بصل مارينا لس مال الو هذاا ةاحلال فيو ريرلاب جشم

 - هي السلال ا اصلا 2 ميسم معسل ب تعب و م سا ا ا مح م م



 نيفلالجر ايو دلمجاملاط ايد هسا دبعاي لثم اههاوسام
 نطِع ةمصلاو ديك(تلازم ةدرعلا ىبملا كد اللا وه اونو ناعم

 كمل وةليمارع ف هيلعاي لود متم ديا
 ظ ر اثم قوطملا و لمدخحلاو لكاعلاو ءلثاملا ديزاي ام كاك

 أ مرسلا اكتاكمرا رساملاوناو بصئلاورمعونا د 1

 ” لدبلاف بصق ع ةذاضللاد هيعز اكتالاو ليك اكذ

 ماو املعم رقتسلا مكح هلكركلام ريغ ةوطملا

 ىيؤم اراو كاكاذر ايم شا ماعلا افاضم ربان وصوملا

 ١ لولاه اايد لهلاا هايد لحرلااهمااب لبق موللابؤملا

 أهنالةمماوتو دارشتلااي د وصملل هبال لحرلا وفر ١ومرشلاو

 2 د ميناي لثمو كاد دا هسارولتد برعم باوُن

 اهاءاي هيد ز وب ملكت ملا ءاب_1لا فاضل د ديضنلاو مطنا ىرع

 ىاابوزاياولاة و اًمَقو ءاهلاب د امالاءايو مالخام و ىالاغاي د
 ظ . نتءاايدءأيلا ا 1 واسف اظن ماا كساد

 نانو ماع سااولاود ىالاغإ بإب لم ةصاخ مع باي ديما

 | فداحورل د ةرورص هريخزو زئاج ىدانلل ميخرتدمع

 اناعات مالو ازاضم هدو 11 9 ”رافجنع هراحاو

 اقرمحا ةرالسواع ارث 'زالاعام' ياويل كإمجالو أنو رثمالو

 ةرحاولا ع كلدايز هربخاو هن اككناف كسي تلااّمبام'د



 ةمدرا مزود ةرم هلبق رح فرحوا تاورمو امساك

 نادريحالا مسالا زح ا.كرم ناكث او اف دمح فرحا

 ثكالاراع تباّشلا مفذ وههلد داحاو ىفرخم كا ذراغ ناك

 لاقم هارب راسا الءبكا رادو اوركاي دوم اي دراحإب لامي

 5-5 دلل هدذلا ةفصاول#تسارو ار ىكايدراحاب

 بلا 5 اود ص-خ اوادواأبب هيلع يفت ١

 تن ناو هرخا: فلالا هدايز كا و ىدانلل ساحءانبلاو

 ثكولاو ءاهلا كلو هومامكلا اوو هكا اراك سبلإا

 ديزاو دمك هددماو هالاجد١و لاقيالات قوروللالا ب رسال

 سكوب الا ءادشللا فرح قدح وجد سندوبل اانا هالبوطلا

 ضعاف سودوك بورملاد ثانت ١و ةراثسالاو سنا

 فرطاو فو إو جص دشسد ,لهرلا اهياو ارهنع

 اوروعس اايالاوخ باراوح ةئرردمايمل ىدانملاف دك دقو رك

 لسلاح كهطيرشس ىلع ه|ماعريام ١من تلال

 طلسول هيلهسموا هرفي هانم لتسم ههبشو اله هرهلا

 كارز دير و هّنِب رضاريز سم ةبيصللل هساسواهيلع ظ

 سف هند بصي هلك تسبح ادي و همالاع تبرطا ديرو

 راثكو تسب الو تله'و تزواجو تءرص ىاهرسدام
 ىوفا وجو دعوا هقالخ ةنيبرق مدع دنع كادسيالااب وكرلا

1 
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 ش



 بصتنار امد ةأجاقماا ذاو بلطلار بؤ هماماكاهتس
 فبفرمؤلاا ىرعروب و بساشلا ميلك نإ جلع فطعلاب

 دنعي ىهلاور مولا و ُثيحو ةيطراذادماههس دا
 در هات قش لان ثم ةذتعلاايرسسنلل سيل فولحو
 ظ ا بصئملامكو هانم ءكااورعو ماك بز لمص ئارم هلاىوتسسيو

 06 هنيرطادبر ةرالثم صصخلا فرحو امرسللا فرح ر هد

 ش 0 ةلاوهنم هن سهذ ديا لم سلو هتيرضصا دير الاو

 أ دو ودام قازلاو ةينازلاوخدربذلاو هوطمش قشر
 ةيومسلا ريح املجو دربلل مع هرسلا يهعح ءانلاهيسم

 َقاءرمقنم لوط” وشد يذلا يارلا فسار اتلان الاد
 ذاسالاو هناي لثما ارا هن انيق افتار دك

 نمو, ومن "و فيرطلا فيرطلاو فرحت هدا و ثصاياو
 ا تسب فل م عكحاباو فرع مرا رص و رس دلا

 ظ م]هفاموه كين لومفلا © صر دقن ؟انكمالدسالا ةكأيا

 قيرشت هبصن طرشو ناكم وا بامر عرهر كذم امد هيد

 امهم هد اكن ناطلا نرظ د كلذ لمت اهلاك ناماولا فرطو

 داع م5 تسل 0س سشو لفالاو كلذ حف

 هنزامو هك نام افئلو اههماهنال امههش و ىداد ردع

 ظ لكرعط ملاعب بصسيو م'مالالاعرارلا بخ دونع تالحد



 روكّسإفت هاجدل لف اموه هإ ل وماعلا ةعرمسفللا ةطيرخ
 اوالاخا بح برحلا دنع تدصتو هلا د أ هترراص دم

 م دللا سدقت هيصد اطر ور رعم هريع ةناو جاجحزرلا

 ياسو احلا لعفل لال الاعن باكا ز ااه ذح زوجاملاو

 ةابحاصل واولادعبر وكءالره هدملوعئمللا#دوحهلاو ها

 تلا اجامل ععقلا ه ا/تاف ١ ىعمو ا اظل له لومم (غ

 فطولا نما اوادبز و دين دانا تلج لمة ظ

 د نايواو اريرود تدحإتام ل تضملا ن1

 بهتلا نفث هلاز ورمعو 5200 يفت تش |

 مكصتام يملا هدال ارمعو كب'اش ام اقارب رو كلإام لن

 ' طرت ىنعمواالخزل هب لوخثلاو اركانلا ةئره نيباملاغل
 اي رز ارشد اان رارالو داق بدو اًعاقادنر
 اهيحاصو هن ركل رس: ههطرشو ءانممو:هللالا ر
 ىكاو هرصعو كب تررمو ذا ملا ههلسراو ارلاغ ةؤرعم

 امها هاهعدقل اب حو ةركاهصاض نالهاذ لل
 ا فظلا ندد ىونعملا "اهلا لع

 ااريسن ازه لكم اع ةقيادا جم ةديشرم

 رائاهلاووارولااب ةيسسدلا اذ قيردخ هام بوكت و اطر هانم 07

 لوقا ف تنل (راضلل د فعضر!؟دىفلا اب و١ هره وواوأ ؛لالواأهم

 ا
 ٠
 ظ
 ظ



 ا يور اقا طال مشلاو وااو هاوس سو دعم
 كا وّمك,لاملا ذدحز وجيد هر دهم وا ةرهاط رق نم
 تو دز لم ةدكولو بجاد ابيهم ارش ار اسما

 الار رم نول ناهي و هقحا ىااقوطع
 - ةرادم تاز نعرمتسل متسالماهسالا هذرام زيرضلا ةيمسا ةإمج

 ظ | يضكدعؤاماايلاغرادقم دزعم نعل والان ةردّمم دا

 ' تاوئمو اي طر لم هعقاماهؤأيسهاهرد عرر تسع
 و امكنا درؤين وري اهلم «رضلا لعدارب د اريممد اسمس
 , ادرس ن اكتم ه دخت ا 4 0

 ا مرعو هلؤالاو كواص الا كت راح ةبشدتلا هد ىسمبوا

 تح ةسن نع نانا نضل هارب دع احم
 8 آاو !ماوابا بيطابز هاسفن بن باطوتك اهاهاضاموا

 يلع ةارادو ةوبباو ابا بسيط ئبجعا وذم ةضازوا اهاعو
 . تناوب جمياعس ناماناعاسراف هَ د كللو

 ظ ره قياطيف هنا وهف ال هتلهتلد كإ ثوكي دان اج هنغ
 00 عباالا اسدح بوك هنااا يصق ام امليذ

 رئسي الو لاهل تلكحاو هّورطو هإ تراك ةكص نأك
 0 دا اوشلنإ ع مريب ن١ ع هلاو هإ اعراعرئ يملا

 نع جوه لصتللاو هطقنم د لصتم يئّدسسلا دّربلاو
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 راوكلل مطقنلل و اهتاونحاو الاب ار دّم3ّق وا اظل دمتم
 ةيصلار»غالارهد تاكا ذاب وص م وهو حرت ريغأه رعب
 اهطمنموا هلم ئْدد سلال عامرّمصوا صوم

 ارعاموالخامو مكلف ارعوةلحرعب هداكوا شيلا 1|

 أمد لربشر اثذك و بصنلا هش نوجد دوكي الو سيدإ و

 ملتمهنم يّ لارد د بحوم داغ هدهك3 هلارعب
 ملمهاوملا _مجواع بيعت و الايك لاو ليدوالا هولهعدام 1 ٠

 بمولاريغ وهو روكتمرتغ هنم ننتلل ناكألا |!
 تارق[مئعلا رم د عراالا بزالا قبرص ام اسم يقبل :

 ظ مر ذهن اذا واملاعالا دز لازامزبجرا هم سو انكمودلا
 ٠ الو د. نالامحا نمو اجار لم وضولل ىلعذ طظضلااواع <للا 2

 | عرم نال ةيأبميال شالا ًادشم دز اموورعالا اهيذ رحا

 |هنال رعب سل ماع دار رقي الالو امو تابنالا سعد د امال
 ظ ايشملا امش هز سلا ىالخدلا»ىئلا ضمتنايقوؤنلا

 ظ مالاءاّعبل ىفللا قعم صم ثر اواو ةرلهفلا تاعءاهندا
 مماو اعاث الادب ز سي راج كرم نمو ه)ج ا/ىهةلماملا

 دهن و دءاوسو ىوسو ىاغ ممد ضومكو اغاوالاديزأم

 خلا بارع الكايد هريشل بارعاورمكألاو شلاح

 ءانشتسالاؤ الع تام ةنصريغو صفا لعالااب ٠



 ريغروككم هب ةعبات تناهالا ةنصياؤ اهيلعالا تملمحارك
 اننا كحل الا هيف د ارش انشد الاززهتلر وصمت
 ةيف :ةراظلاواع بصل اداوسس و ىوس بارحاو و :خو فمصو

 ظ )0 او. ردي راسملاوه اهناوح او ثاكربخ حطالاىاع

 . دوو ةيروم 0 ءامتسملا سيجرم اكهراماو اعاو دير ثناك

 ١ 1 ريخد اريخ نا ريهلاععااب بويز دم ساسلا لو هأاع فدع

 ع دلو هحواةممرااهلّسَو زوجي هر ارش ناو

 ركسا -585 ياطئا كيطتم عضااما لْثمو
 ماعاديذ داركم اهلوحد رحب هيل ارهللاوهاجاوتحاود ثا

 اهل وخد رسب هيلارتسللاوه سس 2204 بوصنلا
 . اهنعالو لجر مالخ ال لثم هجاهبطموا اذاضم ةرثخا اهيبب
 هر بُني ام اع قيم ويد ١ درطم هداك د اذ تحلاشهرد

 هذرلا بجو الربو هني ”الوصفم وا ةانرعم نأك داو
 . لثمؤد لاتمام ىسساياالو ةيضتف لئسو رقاد
 بضنو|مهكذ هجوا ةسخح هسالاءلا وقال ول وهال
 دف ذمضرع هلوالا 0 ارهمفرو ةمفدد داما
 همس اهانعمو ,|هاريقترل ةزمهلا تاخ داذاد املا

 برهمو ىابص ها ملدا ىيمل تهدو ىئملاو ضملاد

 ”كاذ لاو اجدرلظ وكسرظد ئيرط لهرالو أ صدوأعذ د

 يأ



 ني هاثباو باد لم اجلا اع ةلخدلا راع فطعلاو
 هنراشل ئاضلا ام هاهي ناج هإ ىهالطعنالو هإاباال لكم

 فاضمب سيو أهيفابال زجر هم عمو هالمكص لصاو نإ |

 ..تححرعال لاو نزعو هيويرسلاوالاخ ىتملاوانمل . 1

 اةلخددسيرنملل 0 نسب ىنهسل ا الوام لاح رس ؟اي دى

 هملواالب وللا ضقت : ”ناواام هم هنا ! تدر ان ادزاجما ةمل ةئملرثو !

 ةدرلاف بحوح هيلع 2 تطعاذاو لولا لطبربثلا

 تتاازو رجلا 0

 ركس لكيلا ناضلل و هيي فاشل عينع تت |

 اداماربد واط ضل َنَكل فرح ةطسس اود و هنلا تيل

 هني ؤشنا درج امسا فاضل دوت

 نمل ىوككشا ةيونمللا ةيطئلاو دي وشم 8ةاهدج

ا دعامورماللا ئدماما هاهلوندلا ةدانعم ةئصديط
 

 قافاضلا نسدحو هرم يقم وا قو ظاو نارزلا سدح

 ةذق اخد ريال وخليل وهد ةذرط و ١

 نماصضصختو قد رمللا ماجر رفة درعوبلا ب٠رصو

 00 فاضل دير اهطرشس و را :

 ني ىلا نم ءاهبتلو باوثالا يللا نم ب ويذوك

| 
 ا

 ش
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 أ باضرئم اهل معلا ةؤاضم ةنص وني ها ةيظنلاا
 هم نمو اطمللاو ايش الاريثت الو هججرلا سسحو دير
 هاما ءرسحدبن انثماو هحولا ءرسح جري تررم راج
 دبر: براضلا امس و دبر ودراصلاد رسر ايراضلا ”راجو

 اهريعد هناسجلا 1 /الا بهاؤا ضحضو ىا ضللاو الح

 هاجولا رسل ةر انا لع المخ لجرلا براضلا راجاعاو
 راجت لع المح قاضم هن لاق صف ههبش و كيراضلاو
 " ومراهتفصالو ةئعص ١ ىوصوم ناضدالد كيراض

 | .الاةولصو زرؤلا بئاجو ماجا ديس وسمو اههيووص
 ' 8الذلاو ةئيطَم هرج لمد لداتم»اّحلا ةلشل د
 اذ ةرئازلا مدمل للاص م١ ناضيب ل د <ل واتم بايش
 نركدعس مهوق و صسخي هناذ لا نيعو مهاردلا لأ
 | كب قجلاوا ريصملاصسدلا فيضا١ذ او لداتسم هونعد
 أ ماكل ةلحوتقم ءايللاو هرحارستح ماكتل ايس
 ا” نالواز ةاككس أ ةحرتشلا ءابلاو هزحارط
 3 ثفقيا راد هداه ن'و اد ةردثكلا ريل اهبممت لينشو كسي
 ظ 7ك اماونينككسلل تححذو ثمعداو ءاب تيلقواو هداكعب'د

 يهوشش ولو ىلا درملا ثاجاور)'و ىئاو ةَسسلا ءاسملا
 مثو باو البق تعطق داو قدزسلاةرؤ لامي و ىشو

 هنو

 و



 ؟بلحو لب لس محءاجو يا ءاغلا حذو مث د نهو

 فاضيالو ذواّملطم دي لم نه ءاحو اًملطم اصعد ادد

 نه ءامياس بارعاب نات لك وب اوتلاوبوطشيالدرصعمرلا
 |ملغم هعوبّم قدملع لدي وبات تهنلايبةرحاو ةييج
 ساذلاوا ءانشلا هرج بوك دقو جف لوا صصخت هن رثاك د

 ع ا ةدحاو مدس ثم ديكاتلاو ا 00

 ىذو سمسم اموت يدلل ينملل ضرفل ةعضو نال اذا هربؤوا

 نجر دهجد لج ىا ازهر ثررم للم اصوصخوا هلام
 رامفلا هدب د ةيرخلا ةإكلاب ةركملا غصوقو ازهه ديزب و

 ئسحإ> ب ثررم وح هّيلعتم لاحب د فوصولل لاك فصودو
 نيكشتلاو فيرمسلا و بارعيالاو همس دالا ان ةمدلغ

 ىاّنلاو ثدي أشلاو ردك هلع د ةشّينلا د داق“

 سح هن نمو لتلك قاوملا ل ودلا ةسزفل) هموم
 دومدروك و هبالغ رعاث فحصو هز اراع دعاو لح ماك

 فوصولل و كب فصود الد فصور الريمعملاو ةناماغ
 هج 1امهدللاو د فصونرإ هع هصوواسم وأ صصخحا 1

 يبرد "لاو زب اريل ناب فصو ملا مناد كسلا فاضلل اب دا
 در ل امل االهب نحو ضيرب الا! دهب تدم فهض هيك صو
 كديد ط سوس هعوبتم عم ةيسالاابر وصمم وباب فطعلا

١ 
 ا

 ا
١ 



 1 |0101 هتاسو شدلا ف هرفادحا ةغوبتم هديب

 |. ةدطوم لمتتم دكا لمثلا خضرا يضل وع فطغااو
 فلطازاو ديز و مولا تبرضوع 2 وكيف ]صد ومي ثاالا دب و

 1 ا00] لاف كي تررمونع ضن اكلادنعار ورجل ريعلا لع

 ؛ ءامئاتوا مام ديز امذ نيرا هم نمو هيل وطملل مز
 ١ هريو بضفيد رطب ىذلاناحاعاو قرا الا ورع بههاذ الو

 ' نملك نياءاع لع فطع اذاو ةيبسلا داو اهنال#ءابزلا

 ظ اوالخورع ةدكاد زيز ناهلاو يكل قالا ءارملل اهداح ندر

 ىه ةسنلاو وسلا رمارارقد وبات ديككانلا كيوبيسل

 لوألا ظللت ىلثفلاا اف ىونعمو يكفل وفول وملا دا

 ظاملااو ىوسملاو اهلك اني لاو ارجو ديز هذ ءاج مم

 تباع كو ورمجاو هزكو مهو هنلعو ا 9 1

 راعضو [مهتديص نتالاثخاب تاوب نالوالااذ

 + 1 1 ةفاؤاإإب 0 اع

 فالاتتخاب ىلا دلّ ابلاواه اتسكواهالاكفبيللز انلاو

 فاويلاو عصلاو ىهلكو 00 اهلك هركؤ ريمفلا

 3 8 ءاو لو دكليالو امج ةدوعمجا ءاعهح عمجا

 يقض ملول تدر اكوا اسنج اهنا
 لصتلا وفل ارعفللا دكااذاو ]كدي ءاج فال هلكرسملا

 ىنناا»



 مشكأو ١٠كدا تيرض لثم لصف شعرا ندملاو سنسلااب ,اصمللاب

 فيمض هود اهركد و هيلخ مست وسند داو هيجال ؟ أبدا هماوحاو

 لكلا لربوشد ةن د د ؟ومّيلل ١ بسلام دوصقم هب اذ لدبلا

 ودام لدم ودمر زان طلشلاو سا ضمللاو

 آفريشب ةسدالام] دالا هيد هنيب ٌتلاَملاَد هززحجز اّملاو

 يتفوم نانونبو هريقد تطلع نا دمج هيلا رصمْتانا عبارلاو
 تمعنلا اذ ةيرعم سى ةركن ناكاذاو املس د ترككو

 نيرماتم و سرهالخ ان كو ّقيداكةةيصان ةيصانلااب لم ظ 8

 تئاقلا نمالا 5 لد رمصصقم نم 01 ل رمسالو نييلطتكو

 كاضوب ةئصريع حبات نايبلا فطع اديم ةعبرضو<

 لرمل'نم هس سيم مكس ١ لم هعبوجسم

 بسارام يملا ىشسل ىلا تصراتلا اانا لشمو اليْمل

 >ي/ هرثحأ نيج ال نا هركحو بسم رباع مق دوا لصالا بص
 "ممل فددد هرسكو ذومذ هب اقلاو لماوعلا تلصح

 يجلد قايط ةلاوايمسأو تالوصوللو ةراش دلارامساو

 حضوامرمذلل فورظلا ضمبو تاندكاسلا» تايكرللو
 0 ىىسموا انتفل تكور ١ فاغوا بطأتموا ماكتل

 لصتلا و هسفنب لئشسلا لصفنللا اذ لضافلسمو | وشو

 تاالوإلاف ر ور جد بوصلس و مةودرموشد لّمتسسلل يع



 | كينم) والا اونا ةشح كاارذ لصتم ثلاثلاو لصننمولصتم
 ظ ىابرض ثااثلاو نفل انزاثماو نءرضو عسرض لا تبرضو
 ١ ىاالغرساخلا دن فهايلللا ىليبا ارلاو اللا لاو نهيرضللا
 ١ كتل ) تسي ةص اخ لصتلل وذرالا»ه سيل و يهم ولغ للاى د

 ' اقلاو بطاخلاو تلطم مهلا ؟راضإلا ذو ةِساملاو بئاطدا
 رزعتلالا [صفنلا [وسالو اّيلطمةفصلل 4 ةنائلاو
 ١١ كيلابواضفل لصفلااب وا كزاع ىلع متصتلااب كالاذ و لصتملا

 الشم هنونت وا :رم رمل داورحواأيونعم ى) املا نوكروا

 | ذيفامو تبرطدإلا لّثم هى" ربع وع ترج ةمص هيلا
 ْ هياصدبر رنه واماث تناام ودب نانا دشسلاو .تداياو ا'هلا

 - اهرحا نا/اتان اعوؤرم اهدحا ىسلاو ناريهثم قهاداو و
 كيو هلككيطع الم اتلا ؤراينفل كلذ هّتسم دقو فرعا
 00 اااتاو كابل نال ”تيطعا للم صنت موهقالاو
 "00 واهحالا تيدالول ديكلاو لاصنخ الا تاكا
 ةياكولا هوب اظظرحالا كاسعو 2 راب اهلا را

 / ١ بارعدلا بزل ىعاي رع مرا ضلاو هاضاللو ةمارالءايلا عم
 دات و !١ اهباوحاو ناو ثدلو هايف نوثلاوم تاو

 ظ نيب طسوتيو لمل اهسنكو طاقو دد و هرعو يمو تميل
 لاعنم ةوذرم ةهفص اهرعبو لماوملا,]ءقرملاو ؛ارسمللا نيب
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 كااراخم اسف هترتكرس لصنيلالاصد يحس ددارتلا ةياط#

 ظ
 ظ
 ظ

 بيز ةناكلش | نكمرم لدش اوا ةرفم ردكلا دولي عنا ط سسشو

 . هدي برعلا ضد لملحلا نع هإ هضوم و وعموم لضف اوه

 ديما اسيل بم أخ ريونم قايل ل3 مدظتم و هريخ دهام و ءا دثبم
 الاعنٌمو الاصفتم بوكي د هرمد ةزوابرسفي ةصقلاد باشلا

 ناكو <ماك ديز رهوحت لماوعلا بسحواءاذرابو ) يحسم
 تاع نيعْضابوصنم هقالحو ماقد هلاو حلا ان
 دوام ةراشالاءطسا مث الهز اؤ تضننح ذا ةاه تدل

 وان ثشؤما و عسر ود ن'ذ هاشلو ركزملا"اذ د هيلاراثم

 , ايدل رو ناثدانتملا تدو 5 د 9 هر د هنيكو

 اهرلصتيو هيبنالا فرح اهمحاو ارصقواريملوا

 ربرشسطو سمح هد وككن ةسامحو ةضرفو باطاخل نرح

 فلو اكو وايل :لاكرئيؤ و قاذو كأذلا زاد 9و

 طسوثملل كاذو ديعبلا كااذ د بيؤلااذ لاقدو قاوبلا)

 أمو كلان لممدلااب كا الواو نيثد رشم كلئاذو كلت

 رازج متيدلام لوصولا ؟ةصاخ# اهرالذان هو انهو كن

 9م ك| رص رياعلا و ةيراح خاج هرلصو رباع ف ثإصيالا

 ثارللاو ىلاو ىدلا 4 ىمفمو ا لعات مسا ماللاو لالا

لاو ىفدبلاو يذلا و_للو الاد ؛ايلاو فىدالااب تاثلإاو
 ىال

1 

1 
1 

1 
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 "2 اطلااوذو ةباو ىاوامو صو قاوسلااو قاالااو ئاللاو

 ١ لومثلا.ئاهلاو موللاو نلإل و راهن داام رعي اذو كيل
 ا صوم تاهحو اهتر دض ىرااب تردخاذ او فرح وك
 ١ مرم دز نع ثراخا ذاق اريخ هترتحاو أهلاربمط هتعيربؤملا

 لاو لالا ثا ذكد بز هّتيرض ىذللا تلم اهبز تيرنص
 " لومنلا دل اذلا سا ءانب جميل ةصاخ ةيلعنلا َداَكَف
 ) ريمضو وما دق صورابخالا رزق اهئسم رمار زها اذااف
 ظ رمفلاولامخلد ,[اهلار رصملا ةفصلاؤ و ل كالو

 ذل وصوم ةيمسالامو هيلع تشل مكلاو اهريذل قل
 ْئْش ئدع ةاماث و ةذوصومو ةرطرشو ةيماهقتساو
 ا ل ةباو ىدو ةمصلاو ةم م ١كرلاز ىمو ةفصو
 ظ تل انام واهل صردص ف زهحاداولا ره دهو ةيرفم و

 -اوجو د ارخال وذر كب اوجاو ىذا اهدحا داهجو
 الم ىئالا دارمالا ىومج ناملم يلاوفالا ءاعسا بصن
 |  قعمب لاهثو رمي ىا كاذ تاهيهد «اهمأ ىا ادد
 | .اررصملاهفو لنا ىنعج لازتكس ايه اللا مرمدلا
 | ا ةاهلاشل ختم قاسناب ل ةنصو ران ةنكرس
 | اقدم بالاعو اه اه زب تايقحا اكاعو 7 و الرع

 00 لامس وح ءار هرثجاةامالا ميحد قد برعم و نأ جلاو

 رمي

 0 رس مسا



 مث اههبلل كو توصوا ثبروص م ىلكك ظنا. اتاوصكلا ظ ١

 نتهكرموما كت ابكرإ جكناشلاو هفاقكلو هلااف
 شع كنبات محال انك نت هاف ةبش [هنم سيب ا ١

|| 

 ١
 لالا بارعالاو <رتع كدا الا اهءاومهاو شع هانا

 درملا اذك و مكاو امك حصفالا] لد الفيد ثكيزمك ٠

 تضراهزيمج ةيماهفتمالا مكث يرعلا تدّدو هببك ٠ أ ظ

 ” ند >0 نور هدرتطكار ورجال

 يس يل 1

 أب وصنم هاكر بعت هدو. لظشس ريغ حف درفتاه كف ٠

 دور قاضمو ارج فرح هإبق ام لكد هبصمصح !عاليوؤم

 راهفتسوولاءامسا د كلا نكد اورظ د ظ

 هدا ةيال ةلاحد جاي كب ءاع مك لم و و ط طرسلاو:3

  أاهثم فوفلا ترض مككحإم ملْثِمْو فذكيدقد
 نيعا ارب ىرجاو دعب د لَسك ةفاضالا نع وطئأم

 د يسح و راع نسيأ درعال ارد عرسأ و

 فد اذا اهئسو ٌسكالاو ةزجلا ىلا ناضيتالو ثدح

 لمثل رهرعد ىتحا ى كلازإو طرشسلا قفياهضو طل

 يد أمها ذا اهني و الاهرسن ءارتملا يرو ٌةاحاو لل توكنكو

 ام اهفتسا نايا اد نااهنسلو ىاتمإلا اهدثي هيو



 مج ووعد ةفرمل 0 200
 تاوالدشلاوار ريصلل هٌدبددد درهلااب روصتملل امرهمايث دلل
 أقل هرودام هربجخو 1 00
 دمرلد نداو ندلو ندإ؛احرؤو ةيدلو يرااهسو ”.اجرلا

 فرظلاو لق ؤنلا لبغشسسما ضرع سميد ولا ىد أل طذو داو
 لت كدلو تملا ىلعاهذ اند روي داو ذات ةذاطل
 ش "قل هطوام ةفرملل ةرككأد ةرملا ثاد هنادأم ديد
 َ (ففرعام و تاامسهملارد ةلاع الاد كاره راو هنيمد
 ياك معلا قوم اهرحال ناضلاو ادا رشلااب هام دللااب
 صدم اههرعاو دحاو ان مضوي ربع يءاكم > ةنييبتكلا
 هلسيمب قل ا علا و بطال م 37 هلل
 ىشخؤاهلوصاءايشالاداحا ةرماكل ضد اى و راك اها
 5 دحاو لوقت 5 لاو كنامو ةرشيكراا رحاو ةيلك
 يعل ملل و سخي النو ناسنلاو هراشنناد ةدحاو
 الاثر ةرشع. دولا ةرش 6 دحار شسعم ع شع دحاو 9

 - اهورشعو نيسلارسلب ميو ةرشع مشا ةرشع#ث
 ظ ةاورتجو ىدحاو باو ردا عد رجاو |ههيذ اا ولحاو

 نلو ةدام عريدسملو ها لاب يامشسملا
 ناقد مّن اميلع ثطملاب مكاههبت ناطلاو ١ ناينام

 ذو

 دهدنملا ةياسضحم ل نحل بح

7 



اهفدحرادشو اهن اكساءأاحو ءاملا < <23 ةرثسكل
 خدب

 (ودموا المل ةورجتو ضؤملعا ةرشسلا )ل 5 ةشرألا نيو بوحلا

 وسم ميل ةميسنللا ارم ىذحل لاو قالوا تائاع ل

 «"اممحو امهتشلو د كولا ةنامو زيمعو درهم كروصلب
١ 

 ا,تاماظاناءاثث كم دددمل هد ااتكذلا 3 درص

 ايس ناسا رح ع الو داهحون رس كولاابوا ا

 مىصنملا كرد اولاد الاحر د لحر لغم اهل ع زمرعلا ظنإلا

 رايئعابد دمملا سم درس دومتور ريل

 | درع ال ةرشاملاو ساعلاللا ةضائاوانلا هريصصت

 نك 'ةيلد اشاولد الاد ايلاف )والا احر دبع

 صسيعو اشناورشعةبرداهل هرث هعمراخلو شالا

 يسم ا --- انيدابارشعة ين اًسلاد

 د تت لو الا لق هع عرم و

 كاحا ومو اهرمحا ىدةثاللد - كلا_ نانو

 (ى داع كلت تشنس ءداو ةصاخرشعرمارشع

 كوالا ب مرغ رش ةهللل "تقلا شعرس
 الانا كينان قيل هشام ثقل كولد

 بالاو تلاهتم هلاعو كئ داكتر هم الل وا يقفوا

 قيحلا او ىظملاو قماح و هاو ةدورمثواة روصقم

1 
ْ 

1 

١ 



1 

 ا تاؤرام ىلفشللا و ةقان و ةارص ام ةماوبدل عرم رصف هانا

 ش ١ مهاطز تاداتلام هيلا عوقلا ددسا ناو نيعو ةلططحم

 ١ رلاسر كنب بخجل رهاع مكد ايلا, ق تخاف
 7 هئائيلام ندا لهشو تودرايالاو ءاسثللاد الددو تلهش
 ْ ' هممزالع لريئةد يك ندد امام حوسم ءايو' ىلا

 1 | 000 ظلم هنلا نايثدا روصُمللف هنالك نم كم

 تانايانا دوريا و رايلا ايش الاد داق تمكن التوشد واد
 الاواواو كتسلث ثيناسلا تناكنا او تسي هرصا ار

 كيباتلا اذ تفذح7 تؤاصالا هنود ثلدكو هن اهجولاا

 1 5 دوضتعم داحاراع لدام ؟وجت ةراياو ناضخو

 قاع - نسم بكر در ىكاثام رسب درمص ىزحك

 م حج ملا يرسكمد كيعصوفو ويح تحلة وك د بمدلا
 هاج ءوىشم واو محا امىكذلل فش ول اوركلا

 اناو دوما: لدم تف دح رك اهلبقراب علحا هوا
 ًاموتدي اهلي 5امود فلالا توذح ا روصم هر هناك
 اي ماعركأ امس نامهنا هطرشمو بوتطصم لم
 7 م[ةم,الق زدنا هددتتالباو ,اًقودركذف ةفص تاي ثاو

 ايوتسمالو رت نارك ل لذ هدالادتالو دارج محا
 ظ قي نلاراثم الور وبصو ييرج للم سر اوللوم هي



 ينمو ينط دش رقو > ةفاض لاا هن زل ف لد ةمالع لم
 رحيل اد قفص نانا هاطرشم و ءاتو ثلا وا فام شن ثدرابلا

 ارك ك ةمرإ ناو نوللاو واول ١ هيج هراكتم و

 ًاًملطم مالاد ضن اكس اًملارا” يعاد لج توا 2, الد أذ

 هه مج سارفاو لررمزصتل نول ريسكللا لج

 كتادعامو عصملادةاعذد نا لاحداو لهثا كزفلا

 وهو مهقلا ع ىراملا ث ثدحأ مسار دصلا 5 ةرستكيج

 رحا لومث ىس أي ه راع نمو قاع الاملا م

 انيخوايض ام هاتف لع للا د احارؤتاسا جرت اواحارح
 0 هلع هارتم مدّوسد :تنءايد تنظف

 ناضيرقاو أملا هدجابطان ركد ملا ا الد صقد

 اتيطم الومكم د اكد اذ لست مد مدلالاد كإارعاد_ وعجل

 قشنااام لافلامسا هداهجوو الرب داك هد'و لهشلا ليلااو

 0 السلا عرم هدفصو كورلا يدمي "يراك نمل دق نم

 مب مولدل اةناضلا ةافيصرلاع ه مغسل
 لبو فئتسمو لغرس لمنح دلا لمار نرسل

 ”انوراع داممع دلاو لامعتس الاو' لاىلا عم طرشي هدد |غ
 ديررتعاب دعما امم هال نايكلالا ةزمال ادا

 واو عج ىوتسا مولا ترإخد هنأد رسما أو و ورم يكعم

1 

1 

١ 
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 :ىدلع د نارضمو تاووررضو تاريطخ ةعلارعأ نم

 ف ذا نوهو هام موبتاو ىئنلاو لجلاز هزتمر دحو
 قتشاام ل رعطلا مسا امم فيرفملاو ىلجلا وم عهروملا

 (  لوعطماعو دلّ رم هتفيصو هيلع مو ىلل نعت م

  ابلعللا لّتام يب لكتلا ةطيصواع ةراطزورب هرضتللا
 : !مسارم اك طارتشالاو لمشأو هرماو حصسك

 تعش امةبهب تلا واسداد اهر د همالغ قاعهم ريو لم

 اهتنيصؤو توبا قئىمراغ كيرا ىلل مارال ندم نم

 بوصو سك (مسلا بسحراع لكنا ةئيصل ةشاا
 ا 0 نااهطاسم مضي اًيطماهلمم يبت ديدش و

 فاضمام اميويسواهنع هدد رش نأ موللااب ةمصلا

 26 او لووملا و ةكس هرزاهذ |هلع درجاوا موللاب وا
 رشعةناع تداص رورو ب وصشم و ؟ىذرم ادم

 ةفرعلا) لوممللاب هسشاالخبصنملاو ةيافلا لع هقرلااو
 ” ا ايديضفتو ةناطالا ع يجد هنن زميل لعو

 هرسكل هجو ءىسحو هجولا ءرسم- ثاااركو كر الث كبح و

 ظ نايك ماهتم ياحسا هج ثالصلاذ هو ىسحكلا ةهمجو

 ةهحو ديو ئادحاف ةدحو 0 ههبحو ءرسخل

 ظ 2-0 بانثمو عرديسحا رحاد يرق هذ امام قاوملاو

1 



 ريضفإلاو اهب تعي تهتف مو جرش ترام البو نسح هراربعم هيد

 النو نون فرصول اربمط ًاهشئالاو او لعمل (مهذ هين

 اذ ةنصلالط نيب تل ربخ لوعشلا اد أانلامسا ويقود

 غل د ؛نب ةوصولا لود قم لكل قتتتاام ليطفتلا مسا 5

 عونا هلاثب فلعل د ربحت الإ ص يي د ١ كطرشسو !هذاوهو

 مءلضما دير لّثم هريؤل لعفا امهنم نال بيع هدول

 رهيإّشم هيكل شاب هلا لصوت هراعح بصق ناو هرساثلا

اعيقو لالا ةسايقو كف اضاببو احئطساهنم رشا
 

 دحالءلهشسيد يفشاو رهشااو ميلاد دعا لمه رعشملا

 ديزل ١ وكالاث مللااد ابرهمو ١ ىم ”ىااواضم هحوا قنابل

 كش . دال ل خف اريد) دور ءرملضفألا

 ىلع ة دايرلا هي دصتقت هن ثيل اوههد |شهدحا ناعم هإف
 لضما دير لم مهسم هد بهدا طم هرلا١ فيضا نم

 ا د كلاوخا ىسحا فسوبي ذوجالاو «رسانلا ظ

 اظل ةنلطم ةدابإلا هد دصمت ناز الا و هيلامتضاضاإب
 الدال رج رطل ل ئسولزوتكاث بيضون

 تاب الف ثلالاب نرللاو ) ناًّدداام'د > كال وش ىل ةمداطللو

 ريظمو لمدالو راغإلر كرم ديعم ئمت يىرلاو ر ةقداطللا م

 لطم بساةنصوملا وهو خكةنص تا



 تيدارام, ام ايملثم درع رابتعا هسه !ءلدالارابتعا

 | لعن نرقخ عسا الجر
 "هو ىنحاي هلوفمد هرسحا نبأ اوزصتملا رود د ول سا
 يو اود بياع هدم لحتسلا هنيدي سم الوتت 5 ةرادإو
 وردا هيو نسحا هب ل يوك تيمالام تدذ يبحلارأ
 هولا بك هب لقا أىداد ل ؛رسج ناسا ىداوك 14 اال
 ئموعلدام (لعلا ابد اس هسا دامالا ةاد ةيان

 هصماوح صو ةناياتلا ةلماز الا دحاب نلثقم هشلو
 فثساثلا» أن وحلو مااوحلاو افوسو ىسسلاو رذ_لوحد

 35 ككمز يخ نايروع لدام ىذا ,تلحف ءاتوثكد ند

 ا 0 ريماملاوغ م هينلالع قاس
 | هصصخب الشم هعود | ادع .دحإب مسالا شمام
 "و نواف درعم هزمالااذ وس و يلا
 هاوس اذ ةحوتفسو ىف !.رلاز ةموعفم ةحراضلل فورحو
 نوالو هت زد هب لصّسرلادا هريغإمفلا نم رعد الو
 ظ درو عوكملاا) ربحت بن فر هبارك'و ثلا هج
 ةيئااب كياولإ بطاخملاو ملا ةياشلاو ذره راب ربط عع

 كاد هب لصملاو برضد لم هدكساو اظل ةحافلاو
 "رييرضمو بويرضد و م وئلااب

-- ١ 



 هاج ا

 الياباتممللاو دلحلاد اظل ةخئفلاد ارمي ةياملاد !ًايلادواولاب

 تلاررع هرتاذا مثرعو ىذملاو ام دقت ةكنلاو ةياملان 2
 وقىدادوواو دأب سصهسي و دير موعدوك من احاو بص

 دارا املادد وجت م الد بفم لو ته دعي ردم نانو
 مت ريح موضد ناو لا( 0 نابنرا لش اق واو

 هزه تياو ةزتكلا نم ةنئاع ماهل اردد حمد ىلاو
 0 "سا ى م ن 5 ٠

 عوطارمب مهن لاو ( موشي الاناو:موهس هرا تياع لكم

 لبقتسسلا يت اه انعم و جرب نال ىلو ناهبجرلا اهمشفت
 الاه اىملان كد اهلس اهدعي قوبل! ذاو

 ناهجو ءاهلاووبا ارود تممدواذاو هزل اهي ندا لم

 هيا هافمو هد لحدا ق تماس اثم كو

 ىد ىو« اهيلوامولاراطللا اب لقتسم ن الادا حو
 لد ااه ترس تنداكو لهل > دا يحى حّنمرلاوا

 انف لاخلا دراناف سمّشلا بشن يحرس واب رزسلا

 ةزتمهمب بسلا ري مثريئرارس 'نرح تنال كب اكمال
 سس ناكز ص شما هع د هوجرال مح ن الذ صم

 ل احواملْخَرَي ىح ثرساو ةضياتلاو اهللحد 00-5 ١

 "اهل ةيةجراسمهب هكاهلخاد قحربس نال ةمائا)
 هساربالد ىلا مالو ال ةامحأ لحد التهاس "صوم الو
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1 

 ا

 ظ

 ا
3 

 ١
 احس

 م ست
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 همشساوا ىهذ ودرما اهلبق هدولإ ها اتلاد ةميب سل هد موطرشب ؛انلاد مب ميا هسلا ناكام و لثم داخو ىفنلا ده:
 | وكي ناو قىيلل نيطرشس واولاو ضرخما نيتاؤقوا
 قط أملاو ناالاو هنزرلا وادم طرشجواو ثااذ وتم كاهن
 رمالارم الو امبوررلب ملجحاو رهالالاق ال حاسه و ظاط اهلاو لك ال وم ناراهلظ از وجيد اير صامسا «يلكتش زاد
 اميحوام داو امهم هنا و ةاراحا ماكو ىهملا ؛الو
 أملو هيتفوايضام عراضلل بطلا ملف ةررقم نابد - ؟ذاشم 0و اريكم امادألاد ىاو صوأمو قمو باد
 مالو لمقلاو دمح ٌزاوحو قارئثس الا صتخوداهلشم
 .ترثلااهب بواطلىهللا الو لمشلا اهب بولاطلل رم الا
 لادالا ةيبيسل :يامئلالهلخد ةازاجلا ضو اهدض
 اتاكوراذ ارجو اطر تايمسي د_ داثلاة بسمو
 تنايهجولا وو املا ناين او مزاد زوالا ها نيحراضم
 هانا ملئدمو١اظنل زدرينب ايض امنادجل كلما
 هيراهجولا 0 الب ايضس و'اتبّتم اعراضم تالن'د نجلا
 - دصقالا ضولاو ىكلادرداهمشس لاو ىهملاورمالارعل ةردقم ناو ءانلا حذوم ةيصسالا دامب حاد بدال اذالاد

 .مقماو ةنيلالخت زيلالو ةنيلإ ]خرم ماعاوش 'هيببسلا
 سدا



 00 + شب 5 | ممكل ةككملا ا #

 تاامدقشلا زل قاسكلإ اؤاللخر انلا لخت رفكتا
 مع انلا "رمل اه ادب ةذص رمالا رانلا حري

 ماسح خل هرطحا لو تاير اضلا 3 فدع بطايملا

 ةار ةدبز يار ياو ىلاس هيب هدايا ار وزجل

 لّدقإ] ماوس اوف ةررساتو كارم هرمي نالها ةيوش ل صو

 اعف (ةعيرطمم ةاحوتْم ايعابر ةناكلثن' د ساعأو برضاو

 هلو محم ايي انضام ناككهزاو كءاف فرح اموعالو هلغاو حسوام

 نلاتلا لكلا نزف نم ثلا مضي و هرئح عوام سسك
 ؛اهو يبد لبق يمقدلا بيعلاوتكو ءرسللا ئثوهداّلا

 ريككاسا وورش اىرتحلا باب هم ووا 0

 هرسحا لبقام جدو هلو امن اهر امضم ؛ هب اواو

 0 ىرمماربع و ىرستلا ناب

 دحاد ل ومذيلا ايرهلام نوكأ ىرفتللاو رمقك ٠ ظ

هن لاي لاو ماغو ىطعال نيسارلاو
 ا ارملاع اك أ 

 هم]والا اهلومذم هالو ٌلرحو ريطاو ريو ؟أشو

 «لاعذا تباع ومنك ثاشلاون امياو تيطعا

 0 000 كراهو تيسمحو تنيط »و نولفلا

 جيان هيو امهدايبل ةيعسالا هيما راعلخرب ؛ترصوو
 اكره دل اراك اضرار املا راي ءاوملا

 ا ا -_-

 تخحي 7 ء دعو مج اه -

 ل ا سلا: ةح_ىموح تلا -- ١

 6 . - سيح تن

 + فكس تح مومو نول ب مع دم مل



 تبردح انو تطسوا١!ءاطل لا[ اوهاهلس و تبطعل باد

 ملثم تدطعل ب باي ف : داك ام دلك سند ١لابامعس هل

 قئلاؤر اهملس الا لش ترق كلبا اهلممو ملا تلح دي

 نوجا اهو هرعرا كسنع ديز'تياع لمدللاو
 .ملدكم دحاو ئلل سريع اهلوفشمواهلعاو هوتي هنا
 "0 ا هاهضعباو اًيلظْنَم كيلعو اًملطنم يتراع
 قام تلكو: تينا مم تالدظن دحاورلا هي ىرفيد

 كثبصا ىومت ترجو د ترص ومب تيارو 1 تمدرغ

 ناكرفو ةفصوع لالا يقل فوام ةصقئانلا لام الا
 اراعو ضد تارو لطو ىكص او يبساو ماض اوراضو

 .رادامو جربام وافاصد كامئاامو ملارامو مادوارغو

 ةايرمحاهن كترهقو ىح ثاواس ءاح دو ىسسإ و

 رئتفاهانمم رسلا ءاطعال ةيصمدلا ةاهلب اخ لخدشو

 توك ن اف اغاق ”ثييز ناك لعوانلا بصشت هزددلا
 امطقلموا ان دايضاماهسل راحت وسلا ةضوأت

 هامان نوكو نات مماهذ نوبيدراص قدمبو

 ائادسماو هاصاو ىلافسن كلل راصو ةرْي ا ا يي

 رهراص مم دايم اًواب ةاب ثورثم نات ارو دل يضاو

 يفيد عز ووو | نويلم هد اقول تايو لظو ةماث هد وكتو
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ربخر ارصس ال توناامو يونامد ممامد لارامد راص |
 اه

 ةرمعر ما تكسرتامادامو 063 اهمردي و «إبق نم اهلع انب

 الرد الشرا حاتحا هع سو اهلعانلاهر تنول ْ
 فرط هي

 اهب مين زوج امدطم لدقو لاح بونك ل سلو ١

 فا 2.( !ءاهيلع اهميدتْج أ قاب اس از عاهدك

 فاهوشف ذوكإ د مسسو جانواطرا لوتي مست :

 هناك مسشؤزوادام باو ناسيكىبالاو الخام كاوا |[

 وا الوصحوا احر رسال ؤبدإ ةيراملا ذامفاءيسارشد |

 ارير ىسعلوتت قرصتم ريغرش و ىسعلوالاةهش |

 ] د: اكتيؤانلاو ناةذحيدق ارير حركي نا ىسخو جري

 وهو دايو عؤللا لهداذاو نا لتيدقو كب د د اكروقن آ
 ١

 ا املثن ابدل نولي هيطن ليقو بمد الار لامع دلا ا« 'ز

 اس لدفالا بقت لالو تاشدل اللف ن وك ليفد |
كامرلاىد لوفدو هدورهفياد د ااموزا من هاوقد

 ظ ساغادا 

 ! لوا هايس بح م ىوهلا سيسر رار يبن هلا

 ٠ تش هاو دا/ لم اهراخاو لعجو بركو قط نراثلاو

 | اثنو عطوامرىهتلا ١ لمن لاه الا دامو يسرع مرفو

 راقص ربع أهو هي لعذ اد هاوماأم ناسميص ةلورتلا
1 

 ظ
| 

 ةسئسدي | مالا هنأسنبي الد دي نم نمسح اواديد ءرسصا أم لم



 ظ ص هجرس رسام لسموتتملا) لموت و لضمتلا لعفا

 . لمنال نيخأاو 0 رب داع هجرس اجو دسساو
 < ةيويبس لعل 47 رثسا امو فئرظلااب لصطلا ئاارل ل راحاو ٠

 ٠ 8: رزلاو ىشممحدلا ١ رشا وصومو رمل اه دعب امو

 ظ كوعشمهب و6 )55و ريماقالاو هب ويسيس نع عا كيو
 | لادفا ريمم هيمي ةراباز وا ةردعتلا ؛املاو سشمضالا مدع

 آ مرشبو مناهت ىعوا حرم ءاشن الؤضوام مزلاو جدل

 | | ا اتعموا مدا اةرمس للأذلا نوني ك'اهطرشمد

 أَ | 0اثلما وا قروصمم هرب 4اريس ارمصم واهب
 ارتيمربخوا هربخ هلام ارت بموهد صوصخلا ثاذ
 " لعافلا ةمياطم هلط تو ديال عمرل دوم دود
 1 فرعصرو و ل اتم ههبغ دورتك بذا مولا لص نسب و

 لطءاسو نوتهاللمث و دبعلا ا ىكصصخلا

 ظ (يمزلاهرمد و سنسي الواذ هإعاو و بح اهصو نشب

 | يمنات رقي هنا ذ وجد من نهصنك بارعا ادبارعاو
 عشإو 00 هجوصدك ئتدوع لاحوازيبمت درعدو

 فيح) لعذوا مسارلا هين رخو جاتحا هم ىمو يع
 ياو سموتو ةيلئامزلاةأنفموا لدهد وأضخال 200 0

 اهوابو مسقلا دادواهواوو بر وااللاو ؛أاملا و قدّهد

 اولد ٠ |)



 تا رتمك ١ عع _تكحم# 2 د رك يىكدو ح2 ىف يراك ١

| ١ 

 ارعو (2رراحو دلسو دلو ئاخل او ىلعو عد هأوأتو

 بعولل غو ةرئاز و ضممسلاو هييشلاو ءارثبلا يالشلا

 همه بش ةرطم نم نائارؤو ىشقمحالاو ييئوئلا: المخ .

 ىادعو كال احد اليدث يعمي د اهل داى لاو لاوس ظ

  ىدجو ةشرظناوو د مهل اوالخره اطلااب صم و ارت
 كسلا ةاحاصلا د ع هلاو قاصلالا ؛ايلاويسةّيلع

 اعاورتملا دأ] ملف ساما ل را دو ةيذرطلاو هِي دهتسلاو

 ني مدللاو هريس قلاو دمر يطع ف اعاوس ه و

 دارلا عميد وقلا عم نح دمج و ةرياز و لدّشملاو

 0 العقلا رص اهلو لدقسلا بدو يتلا 0

 ابلاغ فد ذك ضام اهلعتد حم الاواع ةددضس
 ريعطلا وةبوصتم ةركبب زيم مهبصر غم فعن لحشد |

 نايعتلا همي اطمؤ نايذ وكدلاو هاك م درغم

 اعل حر اهوا ادو لمج ىلع لخرتس ةداخلاام اهب
 لمشلا دحر نع ن وكلما املا واو كت وصوم

 ةضغاهلسمدانلاو ره اظلااب ةصتخ لاول نذل

 0 عجبا اههنم معا هاييورلامت هلا مس
 هنو ا اضراعا اذ !هياوسح فو ولا يرجو هناو مالا اب

 نانا لي ماس ل نم ةر واما نعو هيلغ لدبام

 ايهم سل سة ا عسب تب هويعبت دج ع - 7 3

 »فه قسم ”ةحسفمم عقلا م ل ع دع مع و

 - نهد - 8



 ]| نوتئركو ةرئازو هيلا ناكل د مهمل نه وهدي بطش
 ١ تافرلإ هادشي الل ن ايزو نمو زم و رهاطلاإب نتتّكو امسا
 ' دمو ارهش ذم هتثاراموهضرضاهياو ةيسرطلاد ىفالا
 ا لمملااب ةهشلل ورحل كي الا 'رعو اساحو انمود

 (ئوسيرالاكلا ردص ابيل لملو تيباو ._صصل) ف نال ةيار ورا

 | تانيح يرو مدئداواع قلسام اهّمحأاد اهسنمي ىطننا
 ظ 0 دة سدت >ناز[هملا ىلع

 مدرطلا ةضومو يزلاد امل ةضومورسكلا بحو هم نمو

 ا 0 ا ,ارتسا تريم
 بذلاب نك الرلاوااكو اهلا اضم و ةازكمو 29 فقَسد
 دلازاج ناسرمّملان اح هداو لغات كر ال كي اولو ؛ ارم هنإل
 مذاهلاوأدقلا دبع هناذاد ههركف اذ ىابردي حرم لَم ن ارم
 اركي انزل د ا مساواع ئطواازاج تكذاو هيهيشو

 نود لاق ديز هنا تباعد درت مقادير ه١ قم وفل
 . اوالخ اريرّمتوااظفا رك ىعم طرتشب د ةحوتغلا
 قاسككو دريدا ايالاخاّيبم هن وكل ْناالو :ورنب وكحدل
 تدخر كاذلو كن اركو ىو داهاز دب ذود لسمو

 لصف ذامكلاواعو اريااواع اهسود ةروسلال مم مدلل

 ْفْقحَو فيعض ىو داهنيدب امراخو ا اهنيب وكانيبب
 ) ت
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 اههلودنوجيو اهئانلاز وجيو مدلاااهمزاف ةر وسككلا
 بلا) نييؤوكللان الخ / رانسملا لاا نم لعن واع
 يلع لسير دم ناش ريمعو هند ةحوتنلا فنختو

 بساامفلا وم اهسزريو ه غو اهلاعانشس و اًملطم ليما ظ

 قلل فنخأو هيلا ىاكو يللا نرجو اقوا فوسوا ظ

 نام الاكثر دب طمس ومب كار دس دلل ركب و يدمددإاىاع

 6 نلاأاهعم لوكات قلاش تنخكاد دم نرياعلم

 لشو ىحرترل لعاو امانا دز بلتسا ىلولاز اهوا ظ
 ًامادواو حو تو ءاملاو واولا ةفطاعإا ةدرحلا اهيرحلا ظ

 هاطم مكاو واط عجبا لوالا ةمبر د الاب هركو ليفالف |

 تاهم اهلش حو بش رثلاءاملاو اهمق بيرل ١
 دشلهعوشم نم ::حاهت طعم و اهلثم ىحو

 ييرم الا ره ل ماوأساو 3و اوالامموا رق 0

 دعا اهي اهفلسالا ةريهةمز كلا تالا ١و |

 بلطل اهرحا تو دهد ارلحدلاو «يسيوئسملا

 كم عمو ؟!ورما١ ادب تيارازكر ١ هرم عرسو نيديقلا

 ةرلااك# ”هططقنملا والواد هروو ىييقلاانأهب وحنا

 مه ةامز ال هراع ىوطوللا لّشاماد ةأشيرا لالالا ثم
 ةًامزد 55 اييماتحال 527 لبدالو هوا وهم ةائاحأما



 أ ايهايار اهععااي ءادشلا ورح امه داماو الا ةايبتلا ةدرح ينل
 ل

 / ىياوؤنلا باججاب ةصتخخلل و اهقبسال ةررقم شت ناو ريجو
 ََ قدرضل ناربجو لاو مدكلاهمريو اين لارورسا

 . عمنأف مدئااورأيلاو ءرمو الوامو ناو ناةدابزلا ةدرحر يول
 0 ”سهلاوول سوا هك اواملو ءانردصللام ام تددو ةسفانلا

 || اأطرشس ناو انياوىاو ىموااذا حمام و ئادللا هس تددو

 (قئلارمدو اولا مالو اواضلا ٠م تلد هر ن ورح صمد و
 > قاطلاوم تزشو حقا لش تلقو ير دصلا نارصب و

 . داق < لاو ىاريسئسلا ا وره اهل دقن [الناد ءايلاو سو

 ١ ا الاؤ ناو ناوامر رصلا نورح لويلائممو أع, ةةصمخت

 الاوله غضا ورح حةسمالا ناو ةبزعتلا تالو

 | اررقتوااطفا لمملا اهمزيو ؟الكلارص اهلامولو الولد
 . ةرييل هنتسالأاو رحل هنن ؟راضللاو درو هذوسلا فرح

 ظ 3 ةديزرداقاو ماك دينا لوتت در ككلار رصامهل لهو

 | ابن بضتاو تيرطا دينا لومتافرصن معا ةضملاو له
 1 ريلاو *توأماذ 5 او هرمعما كرنك از و ك/كوخاوهو

 0 اماوولو ن١ طرشسلا ةورهله هدود داك ءصواو هنآك

 كولو ىءالإلع لد دناو كابقتسدلا ناذ مداح رضاه
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 كلاول مام هرم ىمو امدعتوا اطفل لفملا نامزنتو /
 كرال يداي

 داو ىفوملا د ودك تليطتم هل هضوم اهخلاان تّملطنا ىدءلأت ْ

ملا ىلوال مشل مسا و هردهمزاحارم اه.
 كفالعرال

لاج ثم اطذل مسقلا باول ناياو يعمل ايدل ىضالل همالا ظ )ا
 هد

 طذلاميتعب طسّر ناو كتمركال ئتأترل ناو ىفتيللا نا |
تحل وّمك ندي هنادوبّوب ,ناراج هريغيوا هرلع ا

 همااوألا 

هملاو كيتا ناو كلا "ان نا . |
 مشلرروو رككرتا ال 

 ريض يسمألا تاو دوهركلا وجرح للا ظفنلااك ١ ٠

 يوعواهلهم ىف فدمح مزسلاو ضطتلااماو 3كم ظ

 لوي هليقد املطماهزدحو ام ةراحاهساو سيواهتس |

زو ةدمملا عاما لم اًيذطم فورحمل |
 نال و يلطنمدل 

 هقوذلك عدرا فرم ) ىفاسلا فللاو لوالا مم |

ل يمال جن ةنوكسلا كتساَسلا ءاد (ادح نفك ءابح "1
 ةيئأت

 ةمالع ةاحلاما ) نم قسح ئه الخ نايا هيلا نما |

 0 ةنكح نول ئوتمل(/(فيمضُت بيدمجاو ةسْسَتلا ١

 (يولاد ريدتكل او ىكيل رهو لمشلا دكان الزل يسرح ||

 رلافاضم نيب اوصوم ماعلا ىم زيد مرتلاد إب امملاو ||(

 نم ةدرشسو ةنكاس ةذيطط ديكاتلادؤ در طإلع ش 1

 ىوسلاو دمال ف لضشسلل لعطلاإب يِمم ب ئلالاربغ وم ||

 دع

 - - ببي -نيص 0-6 - 1 - 7 4
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 تبزوؤلاو تدقو مدشلاد يوملا دولاب راهضتسالاو | تمددوؤتلاو تن قر 0 ظ
 |ااهنتامو ىليئتاما للصو تّردكو

 فر وسلم كيال يدا نر روع مم

 ثني جو هشدنلاو لوو عتفم نإذا دع

 كنضفلا امهل>ربالو نائيرضاو هاير

 زرابلاورغلا وم أهدغ زو سيلا زارا

 . سوفا ف ىيرل هاذ لعتتالا ال

 سدو يا يره لق هم

 و هزْغاو نزطاو ن درغاو

 ىبكسل فذَحت ةدشنملا
 امدربف فوثولا قد
 يي قدح

 اهدتام

 3 0 أملا



 > اهط

 ميحيلا رحيل هللا 9

 راع هداسلاو ةولصلاو ٌتيلاملا تبردمذملا
لاهيلا جاحئاهيذ ياسر هندي بعد و ناعحأ ك١ ظ

 برعم 

 ىبلملاةلوملاو لآملا يا ةئداثرهو جأيتسح الارشلا ١

 ملوالابابلا باوياكأز .: نوعا هيت بمن بارعرلا

 كسث درغم ىدل عوضولا ظيذللا و يراكلا نا داوا ماعا
 كيلا ةئمارالا رحاطعامضو هشنيهب لدأم وهد لمع

وسس و عرتام لاو رف لوح د هصاوخعرمو هيلا |
 مالوامل فري باو ق

 ٍلدانوفهلو سساو نجي ام ىلع لاك نإكو ىهتلاءالو نسوا

 ةصزالا رحاب هايد برقم ربع سهئلااب لمّسسم ئدم ىلع

 مالوركجل فرحو سوُئمْسلا لوخد هصاوخ سو هان اللا

 لاههدضتو اناضمؤالاعافو دج 0 ١

 ى ذدلاو تنباو انءاك لاع رك ةضممد لعاشلا م

 مهنل تلا لب مهملااب اتي ىدمولع لدام وشد فرحو



 | رشد د لهك ل ماع هضعب ورجل نرخ لاع هضعبو هرداغ ؛
 وصخ هجووإع ةراكلا رلحا نوف ةطساوب بجوا'ام ره لاملا
  ءامالزرهو بارعالا ىدقم ةطساول 7 دا رثلو بارغالا نم

 | مالاع دم ةيفحروما اهناذ اهيدع هس !ناملادراون
 برضو حرالخ دز برص ائلادا الشم“ 018 ةرهاط

 ظ  ةطسا اول احومفمر الغ رلحاو أبومعم دبز نا نوك بهدا

 : ا سفر اع واع ةرل وعفلاو يدزواع ةيلعاملادورو
 ابوستتورخرخا ن قكاضيارالاغ بجداد |مهب برض كاهن

 | قلع هيلاالوسنم هز وكى١ يلع ةداصالا دوالاو ةطساوب

 تبسي قتشي وامل لاو :ةينذلاناملل لمجج لاما
 . قو مهلا ةماتاةهاشملا لامئالاث د تبارعالا# ع م الع

 ٠ الات كؤقاعمو اظنل لأتلا مك هباشسم هن اىدطقن ناضللا
 - ابراضوك تاسسلا هتاكرخلاو 9 هل هتنزاوماث لوالااما

 | ايسكو تلو زن انئا اماد يسد حدسو» برصضلد
  ديشب علا نع هد رجم دنع ملا ناو صوصخخ اد ا
 ظ . وكن صاخب هيلخ ثرعتلا ف جلوخد دعو ؟ىيثلا
 " 2 درع ىع هدر دلع ؟راضلا تالا كب راضلاو براص

 . تيتو ' ةمدوح لستم لاو لالا ليتحي لاحخلاو' لابس دلا
 أمهر ضطسوجخ لاحلاو'لا مس الاب ىصسخي هيلع ارهل وحد



ا ىع د رتلا نعارهبش مهتلا ةر دال ع
 ثاللااماد ناحل لا عرئاول 2 هل

 و برا لجد او ءابحوفع ةركل ةئصارهشم لك خيش ولف ١١
/ 

 أ

1 

 ءرطمل واب راضلاربز ناو اىهدع رار الام 2 ل وحدو 2
 يم ف

 هيد مواق سم ناضل لفطد ىقمت ةهباشلا هنهف

 حول اسلم اذ ١اذ هَلاَض الاب نبل ةيارعااو بارع الاوهد
 ةلطسا اوبأحوتفم برضل صحا رول ,؟بحوا ىلذف هرضل ٠

 ىونصمو ىلتفل نيب ضيع لالا ع لانلا سال ةهباشملا |
 ىكاعس سر رض لا غوشو رم هوو ىفمللا|و 4

 يس اوه عامسلااف ىيالا ا

 ا ْئ 3 نيمست رعايا لاف الاساو خناضلا

 دهب نايمسي درس الا ؤراخلا كارت ايلا ع' ىئساتو لاحو
 وره راحاو و مسلو ملاملا.و كاربخوأمما لاهلا وخد ١ ش

 عدو ربي ل خال در لا فورح يعاسل هرك

 دم عون اهتندلل اه ءارسيالا سم وماصا دلل انا ] ١

 اقو صصتخلا د ليلمتلا مدلل ا والامسس دلل ىاعو هرواجلاو أ

 واو لملقّتلل برو ةياملل حو هيبشنتلا تاخلاو فرظمي
 مارس الل دنمو دم و اند كلاش اهو هؤاثد حسقفلا

 انتْسم كلل ادعو اخو نيمسا نانوك رق دىضال'نامالا)

١ 
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 1 | ذا هرب دو جول ىكش ؟انتما الولو دكالاوهو انياعذ ن انتو

 || الو نيمتم ةياهتتسالاامرع لخداذلكو يعطاهب لضتا
 .هانعموا انوش ة!]غق نامتتم سافورملل هزهل بالو كمه شنو
 00 ةناخم برد مثرد ككيسحبد هللا. كوك اهم دئأرلا الا

 ْ قاب كرو / دادو يذي يلهسنال اهناذ علو الولو ًالغو

 قدما لاك احس انمتسالا فورحر ورجي د امهلوخ داش هيلع ناعم ىلع

 ' ذوارخ هردخ سبام دادتبم لما الولد ورصد يس أم ىلغالاب
 ظ  بوضمةمسلا هرهاارعامر ورك و اق دبز لهلد دسددكاإهل

 يع 18 اموا قراحلا هدانا ياعسل ايد ءلومطم هنا اعلق

 | امالرللا هراكعرا هل ومهموارجسلاب وار سلا تيلص

 ١ لرهطملا تيرحع هيكو بيدأتدلا دز تيرضوع هأسمع اموا

 ١ فلس دقو طار كن ررموط اهازعامز اجلا ايلور' مرصربع هب

 3 املابشاد هنايلع للا فرم نوكيشرورجن'هراجلا ل١ لعتلا

 ديزبو نك هوإَمتم راع اره 'رعام دفدروكد دب وب رم وك

  انمماماعالعن (ةوزجلا هد العد او لعمل ف تركت تررم

 لمع اداؤ د ديز ولك “١ روس ماوظ دامس ورجلاو راحلاو

 ظ ١ اول اوظ نارعس هّيلعسم فنك لو اذرلا زك بكيرإ 6

 - يعول عوهو اة وزعت مو للا ىكر ادلاؤ دب زر وك ظ

 | ةقلوشلال مدل مضاوم هر الاي_ق3ق ىباشلا اذ احس و ىسارو



 00 ا يآ
 تيناموشو ايهم ام لفرط ناي/لعرا ساق هئمؤذذح نأ ا

 راهاقو ى تسلا, ةهيجلام امس لخاد ريغرما بيسل مساهل

 اعرلو دلعكو تاو ٌفودو لامس د لاسملو نب و لل و مارد

 سمرامللاى/د أيلمف و اراحاو 1 ؟الاو ىو ييسلا فوكسد ل طسوو

 اهمدو# ههحو اناحالا ديرو نبصد تس كاحوسسملا

 تميبلا فوج درارإ/لخا دورارلا جر اه و يسلا بمب اطال ٠

 00 : رضللاولتمالوخر ارهشس دلا نعم ن وتو ال نايم مس 'لكو 1

 تأوناكم و راّعم نك ةانفمج 00 5

 رارلا اج تلكا لامدال اهم قدح زوجا تيدا هرش

 قوادناو برص مؤوارارلا اج ل,هماظموارار برصموا ٠
 ترحذوتحر ارعّتسولا قمم رمحالا مدنا لاع ن ام نااماد هماّعم
 1 ناب ل ا هناكم تدمكرد "همامم تّموكو

 :وجالكرا دو هاحسو لخادم بيس ميسا هإ تش اموهو

 08 لْخد روداص ارادت ار تروص امد اثاث ذح

 أملاو رإدلا تكسو نانا تائءورارلا تلْخ دوك شح و
 مذ راسم ب ل لالا نا" لولا

 >و ارمارك« ككمركا ئايلاع كابي د انا دز تنزل

 بس” ر اعلا ف ىذح اد! ىاعضول ١ يزهو سممأ ىرعبول ويلا

 فائد هلااي كان 2 اك هدا وقري د 2 كان ىكيرإ ؛نارورجلا
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 م زارع اري يامسلاو ىتالا هداج داليا ىئالا هداج ب وذو

 |00 نسابتلا هيلع ىساتيالو ظشيع برعلا م مساع
 ١" يلحلا برعالرهظتفر ورمل هتلهتم صوقدا بيلدالا هتعو
 ... ظيوافتم يدبر ةيبئانلاىلع وخرلاو ةيلومشلا ىلع بمللاوشد
 ظ ىبيهلوقوكو هموق نم ىا هلي ىىسويراتخاد لاك ضرع

 000 ديف منسم ا ضيم نرظد تشم لم
 او هملا وى'عرلوذااكسلاوتك ذولا ىلع ار ورب يبي دق

 0 لاحاو لمح فطملا نودي دحاو ىعم ىيداحلل لقد روكا

 كلاملاو هحامت عرم عرض نم ثلا و نيمالاماما ةمجلا مون تبرع

 محسقو هعيوؤرلل لص هب وصنم مسق اضدا هىيمس قلع ىيحسا و

 ىتاعتم ةتس عىماةناخ لودلامسنلا ىسكماالع

 عتوارع اص فرحا مالت ىلع اهسوكك اهذلا اب ةهمشم اندرح
 قيقخلا ناد اهنم ك9 لعملاووم دوبحوو اهرخاوا

 ١ قرت ملد ىلا تلد ثاررتس لا نككو هيبشنتلا ناو
 '  وعتالو نإريغ_مالاعتار دص اهيلد اهملعاهبو نم مدتسالد
 لدنك لغدتو لملا نع قلص اماهمكاتو الاصار دصلاؤ



 مثومو ل هع ار مطوم رز رمسكلا بحو ثم صو ررصل مكهذ

 ماسلا بارود مثاقاديز 'داوخ' هارب الاؤ تركو درفلا

 سي هات د لاقت هاوثوحك“ ةيصلا و ماري ها هالو وخت
 اهعرعسا نعش 3 د ةمصملا اند نشل هحضامم ناام زون

 وح دارتب الامال اهربخ اع ترد ةاا قد مئاث هلا دير وك
 نالكوح نظلا نع «ملا لوّمل امج و حن املا دير هنا تريلع

 صااذ لولا هي أدر الا يح دعتو رحاو لاش هامبا

 رد هنا مهانوك قيرصتسلا ه ورح دعب و هإ وقد ادير عنا ىبح

 قلك لاحلاو اثدعلو حاد أذ هنا دلاوخ اتش الا ندر 2

 جل

 ةرعاتكد بوهلراكل بنمّول ايمان نادرا

 ةاتصو اعادت نا تاع و١ تل ىعممو ماو كلا يقلي وك

 اري نا ثيح سله اهيااناضم و حاف ثنا يرنع وم

 ىلا انك امد من اد كحل اول وخمس عاق هنالول دعي و سلاح

 ن اهل بهاذ لن اول ىذك دا ردمم هنا الول رمنو كلام ايا" تس"

 "يديتوتلا ةيررصلاأم رعد و دوحوم اباه ١> الول ىاازك

 هناام سل جاو لململااب هيو رصملام صاصتخاوا لك هن ول

 م أنه بوب ةزم عج م ااديز نا تنام ىا اما دي ظ

 ىاحرمتو 00 تمحو رحلا ثور دصب و ديو |

 دمروعتو اص 10 روع دريملل ةنطاملا
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 ثاربقتا زاج ثيحو مان كحاا لم هيارام ىو ثنمو

 ناإف تدعي صرح انه اذ دهم تحت هلال هنآ هدارمالازاح

 ظ يىيفيلااو سكاف ناو همر را ا هيرحا

 ' " اهريجز (ذللا دن ةروسكحلا فاك تما هاءاىال اركاذ

 رطل ادن | لاعف ا يم لعد عاهل وخد و امو املاز وجيد
 ' ةعجلا ناد نيبذ الا ىل 1 دكط ' ناو ةريكل تناك تادزاش

 " لاهد'سلعف اهلبت نوكيا ملين و ن دعم تاشن يمص و لهتف

 . اههزيو اًنلطم لمفلالع لشن ماس نأ تفاعو مي هيما
 , اكناتلعويزتلا ثرح ءاعرلاو لير بح فرصا لمفلا عم

 دقوا قوس ا نا وكس ناماع امد كلودوك نيسللاوا م 8

 نيالاع دو اطرشس وا “يرخص ريع ناي/ولو موُهسرَُم نا تيفاع ردك

 7 0 نال وك نا ىدسغ نأد لاق هلوقوت# قورمولا هزه را ١

 ةسماكلا» ىاقد هإ وتو بوياهد قد اكول نأ نجلا شدت لاش

 ىح ممىالا لاعبو د ل

 ن.اهاموؤ اهفاملا بحت ىكل فسكت تاّمح هايدت ن ناي

 .لمفل وع اههلوجد دش حز وبي هرضاحوررع ىك ودير
 أ )اا الاد اقف ناد هنو اقصد دب ذمأك ند الوهم

 - قمعاهوتم ددعسم ىم عجركرل ىدلاوه .د مكململا ىتكسلا

 انجيل رام ةيبكو :ارامحولا مولا ف ءاجوخإفلا هلر دّميُذ ىحد



 ةركحل هعسا ن وميع١ هإرع طر و ىلا قتل الىماّسلاو

 كرمالغ ا ءاهنع ةلوصممر اهب ةهضشموا ةئاضر

 ىسالب ىنهتملاالوام هداج اثنا ممدقلاو اتغع سلا

 ًأسهلرع طرشس ريكا اريل ا ل وعرإلاو ىلا اهيهنوكو

 ايفا الو امرك او الو ثابأ م هيمسسا ني دامه لصمي ال نا

 ا نوكأ هيعمل ْق دهطرشسو الا ىلا يصف الثاو

 طورتسا !!ارحارصوبرول نا م اضاخغ لعبالمالا ديرام وك

 الو ماقألا ديزأمو ينم انامومئ ا د دبر امو الونمل

 تسءعؤيرع ؛راضلالمملا وف لئلا اههءاعا هل وقم (دعتيي

 «ىلو ةيررصما هر ائرحا َن ًةعبرا بصاكلاان ع0

 طظرختل قو ةيببسات« نيس لاو بس

 دم دسرئ الابقتسض هلع نوط هدا هأمع ةطرشرو ءازحلاو

 كا 7 ا ١مااىملا كب دره او هلم امواع ْ

 دهرا ذا اناوكد هلوقا انهتلتوات ىلادام تت نا

 1 د اضلا بصرف ةصاخ ناراممازوبو فاكشح مول

 ارح اهيسم درا ةيلكوشع تام عرانلاو 52-1

 يدهسلا الورمدلا مدلو ودالل نشل الدر وفا دحاو هلوف
 ماميعراضم ان اثنا ياوذ 'ياعذ مزجت اهتس ردع رحاو ىلطنا

 تاكياإزا د ناد اءيحو الاد طرشملا نار ةاراج ماك حس



 ] اكاد صوامو امهبمو نامزلا قامو اماذ داو ام د اد
 _رهرك تما دزوح اهب عراضلل مزيف ء”'يْذ ةص اح اراعصا

 وضم ةياكةدعات ها عال كذب نإ ىليأم ىسايتلا لاملاو
 ” ماكر ةايعامس هفيص ند ؟رضي الو روصع ريعامع

 قفط منلا لوالا عسي فو لانا فرت ةهبشم ةنص
 5وامرمد د هرهش تي امرهر كلا اذ ثالوم بصسو هك

 ؤ راثيهب كومملا بصنبالو ربز دهدوك لفطلا هيلع

 ملل سّنب و مربما مكن ان ماو ملا لاعشا يا ترد

 '” واةيلااناصموا للا اب اورهم كن ١ن وكنا اههطرشو

 لاشلامباطم صوصا# نال رود ديو 0 روف ارممم

 امل منو ديز قهرلا د وزي هرخ «ابلام د ادت بمواد
 ص ملا تنسو دز دكمجحر دو ناريرلا لخرلا 1

 ”دقسنرلاو ديعلا مهد لامت هاوقوك ةنيرقلااب ماعاذا

 ظ يرتب لس امجل باو ري اوك لفعل ىلع

 : - ةرعاكةبارخاو 00 د ريفشيالد اذ كلعات د مصل
 . امش كيبزف مسي الام ىرعُسم ىرفش ”لاوأريزا ذبح متن وصخ

 كوفشمللا دعم لودلا !ابرطا# ةدالا. يلع وهو لمملا هيلع
 'ةنين هلوفقم ف ذح ز وكر و اور مج بر برضو تك رحاو
 | وكام يا وسمو ديس نال اهننبد
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 + هوو دو

يبي رصش وح لودلا ايبابم كاّسلا ه) ومطم ايام لدالا
 

 ودبو ةانبرد مماغرحا هاحو امهث حل وجد اهر راب

 ىلع ةلاد لامها بولدلا لافها ناتلامشلاو

 ىك ةم رمملا اع | هاب ةيصان ردخأو 0 نيحلو |

 ا تعزو تدجوو ثمن ارو مولع ظ
 تسهو تلا

 اهبوعجم فخ وجاك ىرطتمراع بسحائدعبقو ]|

 ,تذح ليثواعم اهو دح سن *ثدرد تودي اهرهاواأمم

 100 و ءانلالانوحاهم اصخ مد يا ١

 تلاكمري'ر وكم ترا را ىلطنم تل اهيلووم سب 1

 نيريمص اهل ومهم واهلعاذ نودي نا"اوج أهو تلاع

 لا اذهل دّمخو مدعلمد امغاد يّساعوت ئدللرك اضم

 تيعوك اهياوُقْمم لع نال وحد اوجاهلمو دجو راع
 مالو قماوارماهمتس لا ةركب قزمملااماو و مت اقاديز نا

 مال اهريجت لخداز 2100 0ك ربل ظ

 عمال الذل بوصول لسسسولع لهل 'لاطي ١ ىاد١ دبل
 درأم تيارو هرم اك دنع ديزا لكون لاعطالا هزه

 تك اهردغ ندد الوب الاد ا تماغو لطم

 تلاع وح ماعلا كي راس كييبلو تبشو

 نقدر ثعحتو تدم ترهباو تلا هل ارحل كاع هس

 3 نعد

 تو مم 2 وتم ركوب 7 22ج وس وج ين جت ججووو

 2 35 0-2-2 رك



 | دزجلا درجف ب ولالا لاهتأب ةتمفم قمنا ثلاشلامسشلاد
 ها قلهوااهمارجد دهزاوج مدي ورا و ءاردلل طع
 ؤ ريصوخ اهب طقذ اهدحا فذح ةلثو ةئيبرقالب, اقف
 ١ ٍليانم# 3ث لثىلا دعهسمم ثللاشلاو دلك ناو ؟ئرتو حهبحو
 2 ناخب لوم لودلا اها ومغم 0-0 افراد ماعاوت

 اركب اورغريز ماعاوك تولغا باب_للوم نيك 2000
املك م دداذ وفارس سس لغد لفن ال هلا ضاق

 0 كاد 

 هنارثنا غيوم و الاعاز كعوجرموام نال وذ يحس هديغوا
 اتم داو ةقداسلا امد الا الو مم اء. دمتم
 ' ايخهيوصشمو كإأمسا هيزترمد صن ىىسيل + . 1_
 0 قولا ىمسة لكشو صصالاقربنا 3 وأ رتبملا اغالا لخرس الو هل
 ' قالطاىمردابتلا 0 اوهن هع يعم إع١ديالاس
 ظ لاحو جر و نا اركم راصو نايوخ صاواتلا حخمنلا
 ظ راصوعم نكأذادعقد اجو راو لوك د لاًضساو

 حادوارب رعو داكو ضاو روللمو ىع او ىبساو برص و
 ' اقدامو ؛امضاامو عرامو اههرسكم ءانلا جا لازامو

 03000 مرساهمادامد لا "يس

 ةركعاذهس ةمئلئاصما ريصيكراص ىهمراشلا ظ

 الماك لاعراص ىاالاع ين لك همان ةرشعيراص هد

 ميد



 هيا ااهسضدازعاهر رابخا مدقتروجيد كااذربغ و 1

 ثابام دب هداااكو دمر هازاماماورك لوك الفام هادا

 دبر لزيمل لم فوك وصوت تاو مابي ديالا ةفاللا ظ

 ةايراقملا لادا صسلو بولا ىقصرام هلمزلاشلا مدتلاو

 هيبخو ىبعوناءراضم> ياخ د لا اههر ابنا نب وتنالو
 داقاو حرج نا رز ىسعوأك اجلاع نا عمور اضملا لعخلا ظ

 0 راضللاوم نأب ةامأت نوكتدقد هريخ س دا فلك ا

 داكوج نالب اعراضماملاغ» طوول عنب نأ 1

 ها بركد داوم ن وك دك د جي ١

 ل هحو بهو للتو ,انلناو دخاو ىنطو ا
 ١ تحش هاو نادل ”راضللا معلا شرامضاو تلعو 1

 ) لابخا ميقكذ وجبال انوىسع لاوس ايت سيلوهو 0

 ١ مل يوه لانلا سلو الاد اهئئاولع ةيرالا لاما ١ ظ
 ١ فص | مارا !اثناد مولملا هرم 1

 ا ها كبلومفلاو عمت نا ارهدعؤمرشسد لوهجلا ١

1 
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 ايذوصومالو بيرطمو بري وضرع ىرزصيا وكيل
 سصنو) لولا رمد كصو اق ريرطتت براض و ؛اصوك

 ددرشم هم لع بداض لعزو ءاحوخ قياسا اههلع

 :ناضلاوئركذ ام ريع |رهلول ط رشد ال مولا ابان ايهما لس



 " طئرشناهلم ىبدرجن ان اك هاو انرثع رساااو رت هامالاغ

 " ديئزءاح و لاهل ىذو' ثوصوللو ؛رتيلا لع داّتعالا هعم
 آ)  يمقنلاوا بادب «نلاماقاوخراهطتسالا وا هم داط ا مكد :

 لع ةالال هب لومفل هه سضنلو طق ناب نزلا اناس
 ١ للزوار درك مه عهجو اره ينشستو لابقتس ال'كارلال
 01000000-0-0000-جب-ب-ب-ب72
 ”لاشتسالاو لاحلا دم ثلا هزه طرتشنلالو

 | دو رشلااب اهلفم رع ا25 ىو ةهنلا ةنصلاوب ارلاد
 ١ ا/مئاف لابقتسالاد لاحلا ئدهمربع كنا سو را -

 0-0 تماخلاو هههيحو سمح ريز وزع ادهثخز اطرمشل 2

 ظ 1مل قطنالا, هبدرهنلل بكب دلوهد ليفت
 اكضو بوكإ نان لمطلا عمت راض ١االارهاذظنا لالا

 | ةنلرعتلتا ابتعاب اءاصقم هيلخ ىرجام تلعتل :
 هليخو رسما الصر تِساراس وزع افاس عرهعير اسعاد ا 0

 ١ 0000 اناا فيغو رم هدب وعز هيمرغ#

 ., اطقم بوكيثلان ا هب لومش لا د قأتملا و هاغاوزتسد
 1 دنع (ةللا اب و وومالو لاما شفسم الو اووصوم او

 كن دولا لمعلا ؟م ارركأ ان الو اعيؤد لادرحالو زمن هلا

 ,”نرملاب فدخل مد تاماناو ىزحلا 60 الري دارم حملا و ا

 8 53 ا

 9 كح 21-2 اك ا اا ل بيب  بسجوو 7-2-7 سل 2 7 2 0 - د دس اسست ل يول - س2 تهسعا يح حمل تب ح5 5 هي 0 0 2 7 جا دو بج ديس 2 7 7 بس هضم ع ل ل 2-2-3
 يا د 1-0 7 نيس رت ا يتلا عم حض - دوك حج 5 1
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 الاب هلعاق ف دحز وكيد اديذ ابق سوط لعفلاماقنم هما ظ

 مصمالو هيؤرعطي الو ر رصلاربغؤ اذه وحبإلو باث | ؛
 هرأ هطرش و رجلا مام دوماو قاضملامس 3 اسلاوهناغ هإىما|| |

 او اب فسم هايداناو هلي ولما عاد رو امسا هد 0 1

 .صخحاالو صوصتخغعاو موهلاز هيلفاضما اي واسم نإ

 ةيونملااو ةيظللو ةيونعم يعزي لع)هاًياعم هنما |

 رمالغوطاهلومدلا ةداضم ةدصربغ ناضلل ن وك عما[

 عع فاضلا ديرك مك 0 'دهررك بت راضودو ٠
 اشجهيلافاضلان الناعم معا ماقول

 مدللا ينمموا ةهضق م مع فاضمل الماش 1

 ديقلد ومع سأ 0 لردع شلال ١

 راع ناضل د 2 ةنرمم هيلا فاضل ناكعب ١ امد برقلا ٠
 ديار عر ةقاضالااب فرع ةالاهناف لمد هبشاد ٠ ظ

 هظطلالاو لجدرنالاعونك هرم ناعما اصصختو ١١
 كارت نالواهل قمرا 2 هاراضم ةْدص قاضلا هدوتكهنا ||

 روم هجولا:يسحو ديز براضوتك افذلاا9 امين ١
 باضااوط هنتماو ديزاوفراضلا» ديالا ١ را

5 
: 

 روهبلا<هلا ىماّسلاو ههحو ءهرسحلا هلا ةحو مردنجملا



 ىلع هزوكما همامتو نييقلاولع ةركلامسا بصل هن اورواتلا
 الذو ةسفس ابنا ةسحدحااهمم هثواصادنج - تالاح

 63 دالجرمطرالجر كايد الجر هير وخ مهبل نب يا
 هيتلابو الثماذهب هلااداراذ املا كاوتوكم ةراّش ولا

 رثعدحاو|بهذليق امموخ ١ دمت دا اسير لظر وح اظفلأام'

 ” خور درجتوش ل بصلدال ةرغللا ملزم والاجر

 ميو رطعدح ازيممو ةئاعشلللا ةئ ميز الا لاجر يال
 اهون ١و كلام الضو امغاو د عم نوصنم ةريمسسل و

 ئلاو لج ةئام وحر هرج د. طم وه لب صني عج
 ا هراوشمو م ةفيرسلا «رولسو مارد

 ظ امس ناوئمو أثير لطر وك 33 ةفاضالا ييعشلا يزف
 ظ لا هد هرشش وشد عيب هبش نونو اهرغف زوججالد

 كامو كواصالااب و اتار د نا ورش عوتم نيدشل

 اثلاو هرلكم لا الا لوهتم رسب كد اسك

 ظ كرا قم هنم مهني النا نك تمل ولقملاىعم

 - طظدو يمال وارمالا نع هد نان هدرا هو

 ادبراه 0 لوالاو هيذع هوم (ماقسد الو داحسم مع

 هو عرطحا ى'اديز ماهو د ديورو هريحوا

 أ هعدولاببز هربو تملا ىا ديل! !همحو هيطعا ىئانيش

 د



 ىاايبز ثارثو هذه ىدارع بنود و كاميلا ياارب اين نيرعأل ١ ظ

 نانجارو ,ىارمدلا "هه وخز اًثلاو لذ ريغ دهكتا |

 500 امش ودا دير ”ناعرسد امرا ىا رغد |

 الوعو هريسئت نم دق و سمسا فرظلا هئص د ابرق يا ١ لبا

 طرشم الاه اظن ل يشل زال قاسم دلااج كنا ومطللو لعبا

 يدويا رادلاف ديز وخل وصولاد ارك امواعدااعالا
 رملإ 50 ودار ارلاو يزل ءاحو رحارادلاو "'

 هيد ربثسم ريق هلع اود ارهاظ و سرواذ ادام رمماربخ 1
 كلو لاك هرم: رشا

 تدل كودو ١ امكاعب هنادروشلاهئمو طسالت 1و

 كبك ا طوْسلام هامخو طرتشماو هوحاىمساه ل 0

 دسا لعرب ترم كح ا دوو دس وخرامتسال «91هنم 3

 1 5 هنمو كعاعارإلف د قرص يازرعرساو همالاغ ًّّ ١
 ناش هاوثؤ هدا ةظفاوخ تةصلافمهنم 1

 ةراإلامسا هئمواهمش دومملل نا تاومسلاو ةلالاوهو /
 ريغ و قملاو هسنتلاد هيبشسلا هواؤملا فرحو لعأو تلاد 0

 ليشلنالو عم ىم هي لومطملاو لافاراعو لوش تاروكزللا هيف .٠
 «نفناسلا هدومجيالام ىرتملا لاعلا و فيظلاو لاحللاو

 لوالا ناساوهو بدئلااب نروي ئدموهاع اد افح 1
 رسع د ريكو

 يسال دع 8 - دمع



 ظل لماومل نحب رئااوه دريد هشبل ف دولا
 كا طرا مثادزاتلاو ات ديزوعسالد انس لا ليصل
 2-00 0 در لا هدوم ءسفنل ةخومر
 ةاوكاديصا وثلا نع درك اذان رمي اما موقولا كااذو براض هدوم

 | ارمءالرضافناعل بايلا لوتس لم اوملا م انراذا من
 ْ اة هس ىنكر) بيكو هت درلاذا ةعوضوللط انبالا تا

 || ماتلاراشا ةلالا لود ةيذ تمقد ثاو ةالكع ن وتمالارك

 ' (ًيلطم ئرحلا لوالا اناوهو اص هل روم نوكيالا هم هالا
 ' كنع فذحال هند *ريبرصسلا دكر الا ريودرم الا 4'نانلاو

 هلا اهباشم ؟راضماراص اهم ىلا ةاعراضلا نرح
 ؛انيلوهاو هما انف ةهباشلا نع عض هيفزعد بارع
 نانامستلاو ٌةررمم مسىورجخ برشص وشل ؛ نويتولالاةد

 ىح اولطم «الا لوالااضيا رب اساوشو امنا مكاو تس فوكيام

 هلعاو هارت الالع لل ةحزدرم اه اامق الا امسالع مك
 هلااث ناو ةير رضلي وع ل ةيوصسو ربو رس داس

 | رخرمتلا برك لعشلا مع اهنومت بارعالا ساهيل ص
 ظ | 0 ا مدسلا الح ةيذرلاب م اًعلاوه دي نال
 ' يرماهجا | ع خالل ساما يارا

 أهياعا طماع ىلاوا ىزلا يدم ل وصومروس ما رم 000 رثمك

 ايو“



 يد براضعلا نجح لصاف ةيمسلار ا ةيلعنا' سرقت ااناهر مدام ٠
 ريخاماف كوقم ريغ زان! اه لوهملودلا افاربز برضدزلا ]اه

 سا هدوصوولانلاو نرولا ةروص ؤلدلاراصرم اكل انوه 7
 كرا عدلاو ىملا ين اهواع ظطللا تنال كحل مدخلا ءرسكفن |و

 مثاانلامسقلاو ؟راضلل لمغلا و اشلاو «ىقفن رك حوش

 يدزاتلمستقلا قوم عقي دف ضاالوطم بزوال 0
 ْ ةرردصلل نادعب مرادا ءاناو ىماملا )و وهاب ا راساوهود لوط ظ

 هاك خمكج ءانحوا اهي عزاجلادسب مثداذاد بصلللاب هلكترلع
 تيرط ناز ياو (وطيملل) بارعالا كلا ذ روهظد مزح ظ

 ىو نيش ريغ ود لتفاو لاهي رض للصح د تبرص ناو اثّمد و

 ةاسدرلا ىو ةيلض نية علو الهلا لاند اد الروم هوكي ل
 ذايب ناو بر برص ثم هع اذ ىمو عمو ااظذل امذلاىم

 ريد راثلاؤ و ثاريزلام افا وديار تاهيشو 2كمركصا ٠

 مز ماسلا ترحل مسا صوارداملاو ؛'ربلا نم ةاسكرلل و ةنيعساو
 امهلنل ةالاب برا داق ماما بز فاد حلاق مز وشن هربخو 1

 اهجقدزوجي قه درئلا هام تح هن وكت باوعا رمدب الد
 كالاذردع :.ةليايد العادو 'اركبم وعمد هيد قوام لك 1

 لوئملاومم هنمو ظئلااره ىا ةيعسا هاج اق ديراوك

  ىعاعم اهيديربا تالثكو اوئماريهل ليما ذاو ل امم هوو



  ىذدي فاو /نياتي ررصللا اموا عناوا عنا ةطسم اوباما يردصم

 نك اهربذيو ركل ريؤاوموضد تاو امن هاومك لاك كلا
 مقام ىيكداصلا مني مد له نا رتك لاهل ثيل ١ةرملا
 00 ايي ءاوقركد 'ياثداصلا قرص معمل مول يا

 ديفللاب ممهشلو كو كر كيراذلاءرعو ثرالا ىامرز ريا

 00 يناوارورا ؛رس رجح

 رتل ربح ناالا بارعا ها وجبل 'نعبذوملا اعده رباع

 > ةعوقرم هدوكمف هوبا ماك سز اناوك نا بابلدا اق هربا دير وك

 ظ ديذر أكو داك ابلدارلاخ ةونا د دبز ناكوتك ناك ب ابلوا لأ

 ١ ىو هوبااورط دز ماعوج ضع بابل ايلات الوممم وا مك

 1 | ايتدسمدأفو اب ورع ديز ماع 00 تايلالاوا

 تار وهو دير ل 'احوخ الاحو ابرز لات تماعوك 5
 9 ءاملادسد نامح طرسلاراوهوا للا“ "ب وصرم وكت

 هدا ةفصوا للا ةموزك دولتك مناي نها
 « راض ديز وهم درطمواع ةذوطعمو ١ اق هوبا لجدمءاهوك
 ظ اماما هوبا ديراوك ت ارشالا ىمزح أمل داإمجو !للصمو

 ظ رة عامل ان ايسدا ةمءامدا دي ةاهسا ىمالربد

 اثاةإولا هزه ىمرهظف ءورشلل بارعا بص نع اهيبارعا
 مضوم لو بارعا كايروكش درعلا ]داو مس ناس ةلجج



 اىكردصم ىوم هب رب راامو هلهؤل كب بناه ناستوابل ل

 تإ ودم وتتألف درذلل ل مئانؤ تومي ال "دإجلا م
 وانلا عم مزاح طوس هناوهو | وعممو ريخ وضاوم 5 40١

 تالاص الاب لوم ىيعونواع اوهلا ود انو لاه واذ اوا

 يار اونرصر اتا ةميدال الا ةيميشللاب كوع

 امرهد ملال والا ةعستذ ؛ هونرللام١ 0 دد رمل :١

 ديز تقرضومم د انمماموا موطعملام املا لعلعلا هيلا دنسا

 هللاموهو افلا بشاناو شا او دبز ةييفلد نا ريزلام اد

 يصماو ديز بر ودم هائمع ام وا_لوهجنام 5

 بنانلا تاروع ]يدان وا ىيمس١ال1ثالوني الو هن ايبذلا
 دالاع داردأ بجياف ديربرم ولك اورج ١١راجج نوني دق
 ال اعما هرتز حالو |رهلاع لاعارهمج رمد ذ وجي الو هربكلتتو

 رهطمو رعشم هداعسُف | مهم الو مدور رصلل نم

 اصيارتتتلاا درابو ناكسم اهيهوسوإلعاضرارمطملا اف

 مسنالو هذ اياز وج الل ثمبهير ات تسسالا بجاو ثاعس

 كيلا ةدان اع بسيل عة /احو «ماراهلاع ش

 شالا درغل بطاذلاو نيرلكتملا )و دارهاط جسار ةراثد
 ,[هف مساو برضلو برصد 2 برضاوح ىضالاوبغ ص

 3س عإو ليضفتلا لمفاو همو هصو لازن وخرمالا
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 ناك امد ا راو هرغنم لطنلا دي وع لكلا
 ظ ظرش دجودرإا دارت ا فرظلا و ةاهياشلا ةمصل ةئصلاد | امممج

 لن ساوا .بورضموا بداقز» هاو العلا لاما و نهدمع

 ' لافلامسا يدي هدباررادلاؤوخو سو يمس اهوا طار

 الاط نالجد ءاح و اًملطمرلا سلا مه هج و لوعشلا مساو
 ' الاخوأ ادع 95 بوروضصموا عدوبراض لاجروا ناب ةرضموا

 دادس بانو اؤ توكيالو ءرسإ و 20000 <سادد

 ْ ايمو نوكالو١١ديذ سسيإواا دز ادع موق ءاحوك ١
 ظ اال رة درزلا ةيئانلاو دركللا نيك الاقل و اًنللاو

 | صدوادمس .ررص مهو برضيد الوا برضسلوأ برضوا
 الذ قاوملا “نكد دب ربز برط قامو وا هيو ضلوا
 ١ كزيع طرنس دجوادا را تلا يا و ريم هيئزدتسل

 ش تورضصمو١ تراض ديزوكك 9 يىير وتكمل هجلاو ةبنستلا ريغ

 ناو متل راباما» ةنيالا قاباك6همالغ براص ديزلاعبد رادلاؤ ءرسحوا يع اهوا قطان رساوا
 تابرضلو «دايرضب و قيرصو دفا, داو كاملا

 ركل هعبجو ايرضتنال ابر ضيا و ايرضاو أيرضسل ملوايرضيلو

 توبرضبو أ !يىبرض هزصاذا مجنرص رصو !ودرضوك واولاوشو

 رد نولاوهذ ا لا امم اب ةيلفلد «روبرضلو

4 



 الون يرطاو سرضيلو نيرظدو ىبرضي د ىرظقو سسرطص
 ميسو لا نايس ررلل_صاخنا وو عى رضد الو سرضي
 3 الا تارك تبرضو# ءاتملاوهد يداللو هرحو لكلا ©

 ةضاخلات د انررتم وح انوهد ىضالل5 ه هردع ةفم , “د

 بهي لالا هيلادنس ناو ىه اذ سهظلاامادو رست ١ و ىرضاو «برطتزم نايلاوهو ىنماذل هع ةددقلل |
 ١ يلا بصوت اعومجدااشم تال هتيعد هداروا 1

 ازم ىنيفدالا عرم امم ماتت وم هر العنا 5 ف .وريارلاوأ

 ما
 ددسا اذااذكت ةيراج ةبراضدين و نادشهلاورنه تبرض

 تبرع ل هوك علا رسكحللا كمل مجري ثنا ولا داصولا
 هز اعطأل' روكي اهداعو و تملط سعّشلاو ةيراضوا

 ىو سمشسلا علطو ا تعلطوخم اشم نارا ريكو ٠
 ىكو تافولل ءاح وأ كن ءاحونك/ وةئانلا راسوا تراس

 ذاجوا تداج لاحرلاو ةارما مويلا ىف املا ءاح وا تءاح
 النا ثنأتلا ةمالع هلام ثناولل لاو لاهرلا ت ءاهوا 6

 ,سسعس و ةلظوخ ءاىهاهيلع فوقوملا دانا دان نىك فا

 ريع ة ور ىلا ثدالاد يوع ده ىنيخيح زوال

 اهتيحباهتن ومو ءاكلااب اهرّرص نام مما ريغ لاهو



 د ع ع ض1
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 املا مالا ةوسل 0 هر دلت ونك

 اى ركاللز طمن) هالاؤ رانا تا ةرشع م5 عدم
 |( هشه شوت ثضاوللا) طش انلا وال جرردلع هذ

 ظ ٍ قا ساوخت تاويملل صرتد' هناابام وم 3 تشان 0 أرما

 قنا مرم 1ك سعّشو فرعون هزالخ ىلظمللاو هقانو

 | ةورتمرحا نملام رلاسلارثحالل ممخو لاجر وم هر رهم ةميص

 يسم نودوأ أه دعبامر ا ايوا اهدشام 1 وعشموأو

 1 هر لاسم وك لاهش فرح نونلااث كواضالا جغو

 || ١ تاىلبسوك داو ىلا هدرفم رثحا ٌيملامرلاسلا ثلدؤلا بجو

 |( ًاهلّئام جهتفم ءايوا تل )ا هدرطم هرثحا ّىحلام هايم ا

 ١ آمنت اهيدو ةداضالا هغؤ ةروسكم هؤد

 1 ىفمح هز ولا ثمم؟ قمرإا سلاركللل تي ىسئاسمو

  ةاحلومْش + هع ربك دل بكت نر اسلاركت لا مب اماو ةعاجلا

 | بجي هريمصىلا دسالذاو هورصانادعات لطدو١ ثوماسللا
 / ثاواجوا نويدكثوا اًواج ن توما سالو اركز ماعمج هزوك

 ١ بعيذ هريعمرلا دلما اذا لمئات كلل هيج اما

 ٠ كج اجرلاوخ ار دمامجوا اسوم !درفم هأاع نوكيا

 ١ يمس اذا هييلا ما هرياعو نؤاجواةيئاجد١اًذاحوا

 | اةمادصوانا اوما درفماهلكع ىوكمر جب اه ريما



 نجس الاو تايئاجوا ةيئاجوا جوا تءاج تيب لا وثم ظ

 ثاثلاو تاع وطّمموا هعىوطقمموا١ ء.يمطقوا هومطو ا

 هرجملا هيلايهلل هب لملاوا | مهلاذوالا باع قوملد دارتسلا

 كدب الو لات كلا قحو ملا دي وذم“ هيظنللااوملا نع |

 علاواماهشتس لا ةاراكرمد ةمماول م١ «نصلازاثلاو رينح ىم 1

 رياخالو هدوريرلا غاوامو ناريررلا مانا وكر هاظل 0

 القرب لا دسم داس دلع او ل [فنعلا قعمج هنوكك ءادّسسلا اراه

 ةيوهو وكم اطرثمو همم رقد لصالاو ارسل درعل نوكأ

 ىرردح ىمؤم دسلد الم هلوقوج ةلصصن# قدموا

 اف ديزوك ةاسُذ مايق دنع هن هز ركو كرثمم

 دوكو فلو ات كلت هبارلاو دير مح اّملاىا متاشلا ىم

 وك'هاسمو جعفلابع هررمسملا ةايلقشللا لماوعلا ىع

 ا هدرمل دوكد 34 هذ و اق

 ؟نيبلاإ' دناع ىم دي دف خرلمتوا ةيمساك هزم وعيدكو

 عباماكوا اق ةونادب روك ناش يعم ىعلربخ ئكترل نا

و هنم ىا نيّسبب كك ساو كسيرول هندهز وجو
 هلصأ

 ذوجد انهلاهشاوخ اذ رعم د وكيدق د ينوي ا

 اورهجرما متاقديلا لاق ىمل بن وخم ةانيبرق دنع كفذمح

 : هرميح] كالا ل وخ» بهو أما مي راراسلل ن اناو



 ا يس اوراس ف وطب شحلد ثااد كا هيله لهدا ازكد
 أ ١ رهر :هرذرادلا وا ىنشاي ىنلاوم داهد وا تافاةرحادتبملا
 ' يوم هئاز ةنم ددرئت ىزلا تولا تاك لاند هاوقد
 ا قوايفّأي لحر م الغد جده رادلاؤ وا ىئدت كاي جرود

 0 هزئرلاع لحر كد مشرد هكلث رادلا
 ا ةمتحو ةناهابا, سا سسااملاو زوجيالاهراغأ 1 ١

 ظ ءانتس يح ر ماك رماد نبا باي ريخح سداسلاو لاشلا

 رارلا و ناو اذرظ بوك ناالا ةمساراع هج رمد وجر كل

 أ نيا نيته بل ا/وام مسا نم اشلاو ان شعل جر ملطالوك "انلربخ مكتكاضيرا هركحو سنجل ىلا ادت ح ناسلاو اجد
 َ بهاوثلا نم :ىلالا راضلا مساشلاو أ ربي م 0
 ١] قة يوصلللاماو فاي رضدو برضدوخ مزاوجلاد
 علعاف ىيدذام مساوهوال تلطللا لومشلل لولا ستبع
 أل ةيضواررض تبرضوذاريمقّتو ا اظنملر وكذم لاع
 ( 6 )حدتو اس ولج تت دمت وع“ هظنمل ريع هد نارك و
 هيردتز وجيد 'اضبا ضاىاضياوخ ةنيرقمايقل هلض
 ْ «نوأم مساوهو هير وشال اثلاو لاملا نيالد دا مىاع
 | كرولابر ور لا وهو ماع نيعست وعوهد لفل لمف هيلع
 ١ ايبزوك هائرلع هت دوك رصده د ىريشللاب ص اح د

 30 دا

 5 د - - - --

- 



 نلاب] وك ةثيرثماشل هاهق فدحو «اّملطم هف احو تبرض

 دوماثم هيؤلدذام مساوهو هيف لوململا ثلاّشلاو برطا نمت

 ةمرقو قم دقت اطل هبصد طرذسو ناكموا نام ىم هاناع

 فذحو وذ ئدم ان ا/ول د كإآع ىلع كج رد زوجي هربت طرط

 لدذام مساوهوأءالومشلا اراد ةنيرتل هلاحاف ذحو اًلطم هين
 امرقذ أخذا هيصني. طرثسو هإماع قام < هزجدل

 ظ كثيدرتمل هلاع قذحو هكرعو كاع واع هعدرقذ زوكيذ

 اكومهرحاصلو اولادعد دروكزالا وشد هممز ىىئملا رضاك

 لوول اءالو ه]اعواع هعرشت روكيالدادبز و تيجو لع
 هئيظارديي ام هو نال اى سدايناةةدينشلا بحاصلا

 أمتاق اميز تيرط لش قعموا الخل هر لومثلاو !لكفلا
 اهطرشوه العم وا ههبشس'لمضلااهلاع و لاو يارانشو
 للام ذاع الو 2ىونمملاملاودع (دقسالو ٌةركت اد وكت انا

 ةفحتارحاص ارثولد دب زبآ لج تررم لامي الفر درعا

 ن2 نوككوا لحرابنأد ف هاونم اهيدايواهل ري ريت بحد
 هلإؤ طف ريعفلاوهو طردار ىم اهيف دبالاو ةيرعخ
 ريمعلاو هرح وواولاو موا بري دي > 0 4جوخم تسيل
 ف ءاجوحواولا ةصمدلا) بلاطلا ىك هريغؤ هدحو
 بطر وا ورميغ بكريالو وا بكريالو وا بكري ال ديد



 ١ هاير اوم لاحلاد دقن ذ رجب و بكا روقو وأمك <ر وشوا

 ” لاةىلايدهمادشاروخ ةنيرقب هاماغ ذذحو اكح اضابكأد
 ا || مادبا ترام وهدزرببا عاساورفسلاد يبرأ
 ” ةردقمواقسددد ةساو انس ا رحااب هديل ةرركذم

 )00 | انامامواديز يشب تاطىت امه رنز باط وع ةامجو
 ا ” راب تيعربز هان ورح ٌمهسم ضر الاورام كليم صوخلا

 أ صحا اوك ةراصاقدا| لعد 1 ا
 1ْ 1 0 املا ملاك زيبعلا رهو ةوباقابا هبيط

 ا وهوى لا رمثاو رتل ل الب طتلاو هد

 ظ ٌ ًاهباومحا (مدحاوا ال أد دقشم نع حرج وهو لصشم 0

 0 اا دلل او مضي أه دهر وكما وفه د عحطشتم د

 ْش عمات ببومر لج ةئصلا يذلا تالا

 0000 و هس ىاشس لعام تمدايينالاووتلا
 ٍ 000 قرد ةامطتدمو مااا

 ْ ابعاموا ملاخاموازيكالا وا رعوالاخرود وكب وا
 )0 :اتمسال الغ بضصللا هزدز وجي و ومي الا سيل وا

 ١ ركذم هنم كنس الا بج وم ريغ رجلك ل هيلا ر أني د
 ٠ تصح ع فوثو - الاواربر ولا موعلا ىف كاع ءاح اموت

 ظ ايزالا فدانا مو روكلمويغ ل # ماوملا
١ 
١ 

 ا
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 انف الخال وادعو ُلسيملاو اًناحوداوسو ىوسو ريع دفل

 1 ”تتسمولاو الاواع ديو ةًمص نوكي اربط لصالاو قالا

 ؛اشمسداا الا لصاو رصختلاراعالاب ىنتشملل بارع١اك برعدو

 اهورام نوكيف انشتسالار ذقدازا ةيملاؤ ريغ ه نيا

 هنااالا ةهيا هيد ناكول ماقد هلوقوؤل تتسلل ةافص

 رماكهرماو هداك باب ريج وست اتناو هلا سغ ىااتدشل

 ةادسرو دلع هرب ندد تان قدح وو ارا ربح

 0 هراورنش اد هدارهلا,عااب ودرج سانلاوك

 وهو نا بأ مسارشساملاو هاجحوا هامسرا هوما زود

 يقناولاال مسارشع ىداحلاو هفذح زوج الشك ءارتلا

 ربكموحو نك دك دد و اندشع الكر مدلغ ايم رشا

 ريا بيبشلا ه/وام ربخرّشسعاو لاو ساي الك اذ كيلع اك

يلع لخادلا راد طلته ضللاشملاو دارت لربح وش د ش
 ه

 كوالا اسفر ورجلااماو ترضي اوك بص اولا ىرحا

 ةذاضالا»رورأن اثلاو هنايبرم ةدورإل نر رورجلا

 توتيهناالا اصملاواع هإ م ميسا هءرصد روكالو 1

 هيإع هرإا ناضملا لوم مستت وحيد ديغ ظل ناضملا

 انني لماما الد براش الزوم ةيركمامو ريران اوك ]

 رو ريطضلاو الذ هيلع تلّمي الو حسام دي ةعسلاو شب 5



 ىك ل اناضنلا هيارعا ىطيذ ئاطلا 6 ددكاشد ترظلابزا
 ةيركلا لهاا ةيرولا ساو لااقد ةايقوتك سايقلاوهو
 ةرخولا بلامت هلوكوك دو ااراعارورج ىبيمش د
 املا قلتو ةرخالا باون ىلا ةارتواع ةرخ هلارسب

 امموأ ٌثيِضاام ىلع فطع هدا ةااهراع ناضلل قبو هيلا
 دسلا غار 3 ىادسالا ةهببجو ىئار د بيبو افدرحك ىلا

 ْ سبا اوك ةداحلا لتملا ةءاالطس روكا 'ارسالا ةيبحو
 َ فانملا سيرد هما رع ناضلل ن وسيد الاو يدع
 ا دطديحوخاو هانيثا الرام هلؤدرخ ةباغ
 1 (داو انكر اكوا مويد ١ةكمر اهازا هلكايكو رحاو 84

 ظ 1 0 راعغسسسلو راعالو بسه و سسلا تاهيجل و ةباغ

 ا اة لدن وحلا اماو مل الع يبي هيلا اضللا هيد
 ةارامجلا لا اًمياس 5 3 ونال مز راوحلا# بها هلخد

 0 ودلاوا ؟ىاعراضصماب اعداو ءاررجو اطرشس يفد

 أس ماملوالا هر أ/كراؤ بهاد تامل دلو مرج داو سد
 | مارب هراذ ةاثما" ١ هدرلاد مارجلا اج رام اًضمراخلاو

 ظ يلوا ميبايفتش اعداضمو ,ةراضلل ىنمع اتم ايبطام
 ! .كميراص تميرط ثاونع ةيد ءاهلا) وعد زوجي الذ
 ظ اا ضأمعا ةّييساةزج هزخل نالماو برضيلر)وا

 ننس صرع رود ير يع يو وصوم يسم م وومل 00

0 



8 
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 ةررقموا ةره اط دو هم كلك ري الذ هانم وا ةزرصمم ساع

 ةياحئدااهوا يلوا وسو ا توسل

 ينال ةاسماهتمتسس الاو" "ييضيسلاو ةبرمجلا اك9كر 00

 بدرصم تناو ثيرذم اوك كايذ اهلا لونحد بحب * 9

 2اس هدا نم «سسسلف كلاذ رمش نمد يزور

 اكو ص هن ا/كراو انش اوهرلت ناىسفت يفرق ظ

 ؛د ىرحا اهااوحختن ءرس اعد ناو تددصول بت

 البري ناو هلم هيد ايد مدلاس لاري وت

 عراد هي رض لهشوا هب رت الفدا هر رصاو 0-5

 تاس رشي هر اككناو هلا ك8 ريد

 برن هن وت هه كؤرحو ة0راوم ءاملا' روتكيت الإ

 امو بير اا برضا الوا برط اىذ' ب رضا

 دب اعاهلم يش م تدر وجي الو هلل ةيمبشلا اب ىلا

 "مصل زوالا هبارعا ماهبارعاو اهجوبتم لاغاهلماعو

 دادقن نوبكار اتلاعم ءاحوبسص و قدهراع لوب عان#و

 يانا ةركلا طسصوز وجو ةنلاراهلا لحرلا ناجم
 ةئمقل ثذحيدثو هوبارات لطب ءاج ذك ريهصلا 0

 تك كيسي لوالااو ءاعلهتم لاجو ف ىوصولل !احلا اب ىصونو

 ونكشدا ًاتلادريكتلاو يعد ةاسلسلاو دامالاو ريكشلاو فسروتلا



 نيسانزفا زىلاض ٌةارما تاج ورلاع لد اح
 ْ قمل نواس ةفرعلا !اورهمالذ بنك اجدؤ ءاهركن طن
 0 ا هس ةيولاد هيدرع م 3 كنيصل
 | هقوزصتم صمم ودلاماسنا ةمجداد تةئاروالا
 ٍإ 0 فمما هلاو تس

 ' ا متل : تلامشل بتولاو ياو ميضبك ل

 00 عمر ني يصب بدسم
0 

 ١ 0 !او هرلحارلا هاو خيو أير ثص ىقيرض عرمجيرص
 ١ ؟ ا كنا ىهإب امها هاي اهلي هاراوو وصفنم

 ال ا يتوهم مد نانا عونا يايا يابا ىككبا

 أ .تاثد نونو ناهعسو ةماساوخ سندج ماعد ديذوتك
 | ثئؤماو ئد ناز ه سل ركل اذ قو ٌىراسالا ءاصسأ
 َ امهعجلو ايتو نان هانشلف وو ىو هذو هند د ىذ وأن

 ١ هر هيبتا فرحاهلل وا يدلل و ارصفوادم هالوا
 ١ مكن كاذ كلذ لاممُم ناطخل ناكاهرخوااب لصنيو

 ظ أ كلن اعيد كاذاهوك -ا,هنيب 2 قاوملا اكو ىلا :
 ٠ اهو هّاماو او ديعبلا نيت دشم زلنانو كان اذو لا الواو
 ١ جالا ةونلا ا ما ناكل كاثع وانه ذامهد

#0 

 ل ا



 ماسلا ةم ولدم هب ريح حام خاص هرم هل دب الو لوصولا

 وش هندحز وجد رصولللادناعريعفاهم

 لاوحإلاو ) نينا ةاعمو : 'سدللاو ثازللا هانا رهاولا ىرلا

 لاول اهميجلو نينلاد نانا اه أن او ةدحاول ّقلاو ثلا

 0 دعباذو قاوللاو تدللا هى اللاو ىدللاو فاللاو

 ومفلاو فلا سا مدللاو ثلا لاو ةياو ىاوءامر ومو

 ا فرمملا رسم اننا عئلاو_ئلادىرلا نعم

 ريدح لد ا ؟اهرلا تممركأو ا لعين 0 ناك

 عنا لتاوك ةرامس هب دصت اذا ١ رسلا فرج وا نالالا هرم

 وك ةكيونمم فاض ةسنلا «زقادحالاتانلا ل

 طسوتب هي انوهو فورعاب ثئضملاإ اثلاو ديز م الع ظ

 ”و اهلاو واولاإلو هر فلي تيرخادحا عرف نيبو ميد

 3 ارمصلا ع نطخلازاو ءركنو ما اندالودلا اماذواو ةحو

 متون ا ريز وأنا تببرشوح اصطنم هريدأ" بحي :[صتل

 فطغاز ا اوديرو (ىين' تِبرْص وك هكرت 2 روك لصف
 ىلع

 كاملاو ديمو كب تيررموك ضئاخلا ديعار ورجل يعقلا

 نم بجيب هيلغذوطملا مع ” ىنوططلاد كليب قايب

 اندالامحاو لاخل وقامراع دهاو د ذرك نيايث فاصش وجو كإ

 تلاع ىلوئمواعز وج الو ارإالو اركيواورمع دبر برضو



 0 ورع ديور راو كارو ل مدت هلعالا: ىبئلتك
 ]| كلاي درا روبل د ىلتفلا :راوسروهد دك ءكاتل"“ثلانلاو
 | نأجوخ اهنماع ندا ىرجرد لصتسلا يعقل هناا ا
 0| بر برص و تسل تريرصو ريزر ددز

 || ةللكو هنيعو هسئثوهو ذرامملاب ىوصنخ ىوسمو "5
 || . ينةمتل نهد مصباو إو كد ماد كإكو ايهاملك د أيف
 وهو كريلاوبارلاو هنيع ه!4سفنوهل برص ديز وك أ رضوطتماص ا ىيلان ننال فمن ْ .. دكلاذاو عيحملاز هن وبر كدت دتالو هيلخ رتتالو يال
 | لطالب كميرا ةمااو كلود ةسشلااب دوصقلملا
 ْ 1 ' ثرطادب ذو اهوك رح او ىلع أك رص را لكلا نم
 ||  تبيضوك' هنملرلل ءازج ناك ياوطنا ىص ضعبلا لدب د
 ا :رىاهريؤب تلف هشيب نال ن١ وقس ]دب و هسأرادبز
 ظ وخبز ل ةوَسَو لودارتح 2م 3 رمد سى رفعت راما
 كينم :لاربللا ارك راك ن١ طدطلا ]ديو هيود دير بلس

 ظ 85 دروب 10 ءامكنلا الكت 000 تسار وك أطلغ
 1 وح لالا ل ةقرمملا نم ةركنلا ئصو بك لبد

 ظ 0
 فط ع سماقأو ابرز هتررضوح بداعلا رم ا الا 175

١ 
 ناس
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 قدموعل بالو هخوبتم ح اضدال هب ل ىحجود انوشو تايسلا

 تايرولا سم ان ركذام غور : معضفح اهنا مسك ١

 ع ا دل بارعالا4) ل بابلا» فول ظ

 لاا احا دم ةممر'تامسكن هإ و برملارثحا هب نات 0

 00 دري تارلاب سيل والا |
 هلييرار اهو ةرسك <, ةكقو 1 ةكرهلاو فاصتو١ |

 0 .فلاثو او هةفدرا فرحلاو ديب دم و!دي تيازو أ

 هداررضب وك“ تولد "نبأب - تررصو تارا تيارو ىبااح |

 06 ةكردلا ىدح ةنالأ داو

 ةرسسع ومع اثار موت نونل'ىةحو نطدراولك ١

 قلد لاما ره لا بسك اكل مضت يملاو |
 -لوالاو ىلا ةامئورفلاب دا نرحل مم ككل أبوا ةنصدملا

 ةئلا,امدر ةعفلااب ةثاللا تءارجلا بارع ارمتاملا ظ
 . هرم سكلا عجبا هرم يدل اوه اربح ةرسككلاو أضن ش

 001 تيار ارد لابحر دا لجدو اجو نا
 هئهلااباما :ىتكرم لاب بارجإلا ىظفاأوا لارا له 0

 ٍبداَجَوُك فرصا ريؤوهم نحوابصي ةكئلاداهدر ش
 ساو اعدر ةىدلا ل ماو بممااب تررم د ريحا تيار 07 ا

 ١ تااسيي ام رزضايلاسسلا شالا عوض اجر ْ



 ْ ببويار تاما اضدا «ناتلاو كيلاسع تر رمو ةيلسسم تيار و

 ىموارج ؛ايلادابسد ئلالاو اهم رواولااب ةنللاةورحلااب

 | ةمكلا ةدرئلاصكتلا اي رمغلا ةزاضلا ةتلالا راىسالا
ْ 

/ 

 ظ | ايا اياد احد واولااسا اؤرحلااب تتاوغ هلا ص دئاياماو

 |ىكي اهناوحاو نورّسعوولاورلاسلا اركذلا جوف ارجو
 0 صاد 10 ناو ١و وفيس اه

 ةلانوا نيرثعو لاملاو ياس تررمو يش خو ]أي

 [ىقيلا اناصمالكو ناثئاو ىئلاوهم ارحواصتوالاو

 أ ييكلاو ىاسم تساروأره دامو ن 54 1 ت0 تاراموج

 | توتيالث لالا و امهسستح و بيننا و يرام رو امهسم

 افمراةكسعاسا قو د نال هراؤشد وهو بارخ لاو انولا

 : | عيومورغ هرثحاب كصسنمل ىدلاءراضملا لعشلا دالااو

 أ ئزوب همزجو ةشالااب هصننو هيضالاب هموت

 ناشلالا اثلاو بت رضبمل و برضي ىو برضي وع

 | 22 زعل ىزنعب لد درب وج هلع ئرح ورح فاى ار وكملا

 ؟راطلإ ]ممااوهو بتاعالا ضفايالا هد وكي الويارلاو

 ثوملا|ب ههئرت ب ونملا نيغ ؟وثرم نيعق هاب عقد ىلا
 : اضيروا رشي ىلو تايرضيبوك ا ع

 انيونسلا رجلا هلخداس «رصنلا ابد هارللو ةامسمد يللا

 م



 سخ هلذسال هل رولا ا, برعم مسا ىرضملا ىؤب و دار وك ١

 انتو دهومو داحاوك اوس ىلع رد ىويَسلاو

 كو اجو انصرخحاد 7 حرمو هع كملعد ٌتدبو مدل

 سايتد امؤلعا مرصد نحر ونت )و ةرمحواعومج عصياد تو

 ارسل برضتك عملا ب يقص“ زو فراع لكوشلا د ظ

 راضملا دلو اىرخا هلواّو وا رك س او هطشماو عضاو

 ةوصلاو ليطمتلا لاعد لد ركشدو ديزبوخ هاتلباقديغ

 هللا هان لدا لهتسا يجمامسا لكم ضييبادلضفاخم ٠
 قح طس والا ا هلي ديار وهو اراغ 8

 ةروصقملا لالا اد. ثسؤم لك دردش 0 1و بولاق 0

 اليل ثيدن اسما" ل وك هد د دمو ا: :

 تلثزوكك ةنالاسلا ىلع دياروهتو امدفتو ا مروح و كيف اثوك هنأ

 يولد ةأما مسا مرش وح ثننؤلا اع اطسوالا فبركتموا ٠
 -2ولا ىت ا ا هل و ئرضركد مال

 5 5 سو +

 كلا نودد ئلاةسام كو م دي عقل تضل عنو

 ]كلو هيضجر و هد اركسو هدام يع ؛أكلا هزهدب اها ص دوا اراك ظ

 هيرصز وجد عاصمو مجاسوع للاعفدا لاًمثواغ وم



 ار قوداسا كان هوقوغت سانجي ومش : ارعسللا ةرورضل

 أنس ١ كيرف مال >١و افيضا١ذافرصنم الام لكو

 ةمضرذ عضل ثلاشلا يسقتملاد ابوبمحا ورحلات ررموطت

 ١ صر مزح و ممالا» صد ر جو لمطلاد للا ني اشو

 ٍْ ةمالعو ةنوترتلاد واد ةرض كعمرا زكرلا هم دلاكو لمملااب

 ١ ةمالعو رولا ذذحو إو فلاو ةرسو جف ةسح صن

 آ| هرالفذح ةثلا مزج ةمداخو هايو دمنا ست أ 2ث لترك

 . ويانصلا ب هبارلا ميسقملاو در ؤنلا ف ده ورشحالا قدح

 1 3س رخ دار زئلذ ىلع و اكيدقتاو ظفللا و رهظر ىلتفل هيل

 1 لب طفلا هظمال ام تربقتلا او نافل ل اذعام اس

 2 0 لل ؤ الان وميالو قدسحلا با ارعالاريغ هين نامل محاو ررشد

 ر فلحاداو ىلاهرخح | :طمزوالا عضاوم ةميسو ثالذ د يلقفنااا

 ١ كلود دقت ثلرلا لاوج لاو هيارعا أه امسا اهداكوباف ىنككسلا؛ اكامسل

 | «ادعب ام رت هيصئو ةهقئيرف الاوق تاكةياواصغ وا ضملاوكك

 ظ «اادايإ ديضاامز املا ىّسي ريو ىشسدي نلو ىستكْوؤ م ىللفل

 ا 00 يهمشذ راس كارلا جدا ناف ةلثفتلا ع

 |  اكيشضت لخلاف «ريخ ف اكهناد نوماسم هاصاولسم و داوم
 باععا هراجاؤ تاانلاو ىف اهاسم هاج 3فواخ باج

  ”قيقؤاهرطمواارشطب دا نون ةييلعلالا ةاوقنم ةامجاما ىك

2 2 



 لاقل تارت نع ىعدو اببز تبدصل 3 عئمل ادي ءوصوخت يدر يلا
 بارعادل ا لوم اشلا  ؤزهر كرم ماع لل انكو هئانرت ثلا

 اهتم و "اسللا وك قالك دب ز عرس وادي و لفه ادنز ةناوجن هل

 ملاوولا بسحب بىطئلاهسص وول دزخأ بارعانأد هائلا

 نسم ةنم ١ اكان شب وا ةراملا بارع ا بونمِمُر اًنلاو

 عراداهل تام ةدوس كابر هرعاق امويارلاو نه هلا راع اراك

 كن مدس ءرجد هعفرف امس هد ا/ناذ نينككسلا,اًمتل ,فذح
 تعا ل ىدرتت طم همئر لادف هاكداو نط اقوى ايلا

 هه رسماملاو ىو ىراو اى د ىريوك موقرم «سمض حا

 ماثاو رهن اضيباطمف همذرف اهدقامم وضم او عرحا

 رسواسلاو و زطناو ىارغاو يفت و وز ضل رك ويعم ةرحا قدا

 لو ورع اهلداؤ ةلكعا ةرمد كحال ف الام فورخلابهيارعا مسا ٠
 ثلا لاوحالا) هبارع اف كر وكمل ةيلاءاعسالا م دالداو ١

 5 ا جت ا ىورشل
 احوتفم بارعالا فره إلا هدايلور انرلاسإ تانج فاير او

 ايلا ةمضلا ابواولا فكركِمف ىنطصمو نونطصم وغ

 ايبراض) ءاحوك كدا لاوجالا)) ايظطل ن وكيش ةرسكحماب

 داناناد يس[ براضب تررس و مومو راض تا مولا

 رسللاب ءايلا كرك هرجو هيضدؤ و ىرسرصت همنزت ة يش:



 ا راودكب بالغ تيارو كتبا ام هلع وك اجر نايم نوكش
 ئ هباء انام ناكس هل ١١ب هلع فوقولا هداسلاو 56 ىالاقد
 ١ انهما ناموا ديل نيب ونس ديخ داك دان لا

 ظ 5 ”,اضوهبن أصو ريح اوك ىررسن 9 هلاوحأد تن اتملا

 ا يصلوود ىكىرمل هرجو ةنيد فداه تيان نالهناو

 0 !برعلا دا اثدحا فئيوطومقئ وحلا ام١و دنراوك <

 ظ ا وو بارع اب ةرحا

 ١ ١ قيرررمو دير برص بع ١اذكوا ةلومئلل رعرصملااب

 ١ ناثلز ةيبلانلا د روإلا 3 ةيلءافاا لع لعل يفرم ديذف
 ١ قالخ ؟لاعدالهز وسو هدكرح ناكموهد يللا اًنسلاد
 هيعون اعوبلاو مأاهب هز وكسو هّتكرح ناهاموقيف برعم ا
 َ صدولاو ىداملاو يملا هىد :دالؤو هلاو صراملا ىبمو لص و١ ىبم

 1 ثيعوياعاضفا ا امداد تايخاو يهب رصبلاررخم الا'سيذب

 تاره لاوشو ءانبلا نع كمْ الام 2 والاو مزالروَخو مرا

 ا ثايرعم امها ةراو ىا ريع تالوصوللاو قارا هلا هامساو

 ظ : روكي رص مامن ىلع ن اهو تّمسرف 3 ءاهف كا دامس او
 ظ ئ ةاييز# دع ءانح وك تلي رملا اراعو ا قاسمد اب وك ةفصوا

 مماهيبلل هب توصوا ا ا كيوم هروح فل وهو ٌتاوصاالاو
 ةرضياز ةلاع اهيا ىسدإ.:رييلكومهو :تابكرلا ضو 1
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 تمدالا تون نيا واشات وصو الاد اىمراذا دجاوامسا

 نارمرا مقار عل والا ىبار وص ءركبرر) ناد هي ويسر ظ

 هروتسلا و تومرضطحد ا( هبرخن اىبحص رشح هرصا |
 راه لاتلا نا رعاو سيرك« يمه هلع قرح ه رضا هب اعد ا

 انكح دامس هيل ناد ةئيصطلا ةدذلاا قرضاملا
 ةدالع اين بيا طخ هالا ىكبرب ناذاورحر اثبا صخن 1

 يمس نوتيلا راع واي ىمما رصاظرحا فا/ثعدا

 شي راحو سعي داهورشر و ثدُن هرشسع رحاوخ هع

 يا رتط ةعسم | هرشع عينا ظ

 ةالبإعاو ناشلا ب نين الفشل )والا ناعا ككراتلا |

 را تياراوالاجررشع قلنا .ت”اءاجوك هزنودفا

 مكوفو تالا ضمن و الاجر شع دابا رم دالاحر

 الاجر مكوك و ويمتلاراع هرويام بصنتت راهنسالا نوت ٠

 درعا )1و 7/2 هريدام 1 تاضف سكك نيب ١ ةيربؤما
 ثيزو تيك أر د انكم لحوم نييملا ىلع ةرمج ام بضل

 ةياوتاراع (اهفسالاو | نا يبدع ةنمضنل لكلا و سدهلا
 الود ذاوا داورتمورمو ضيعو رو و سما رك قورطلا ضمد و

 هركورعو قاكلا ىدلو ةردل  ثيحو فيدو اراباو هاو ّثمو

 لش هيلاواضلل يداي وم اشر عا اديخو يصل



 0 اد ادوو ليلخو ضادكو تك ددفيد

 تحارب لاو هن دمع قسءهاد ةوولل درؤلا ىداشلاو ةدالاو

 . نال ديار ومال كواب الوب سلا وا ةراهسسالا ثلا ةرخا

 ع هده, ةرثما با هباشمدااذاضم هد اكمرا فةدومامأ.و

 اوطادلا ناو الاجر أب د در ما يشأ كلاببعاب دونك ررقم

 وك هرجيحراله)و ار لصتنا ثاوادنر اروح يذل )زب مد فلا

  لداوك دان هواك ماللا نعمان ف او لديلاو ديزل

 صو ةزمفلا دأيهاناو أيدادلللا فرح و ورمعو ديذايو ديد
 ١ قالصتم راد رام هدارارا سئل سشيإلؤلل المسا وةيدنلااب
 ثول رمد كب زدتملا ناضل لدر الو ؟رركم رمال
 ماو يرصد لفشاو مرب رضلو وب دافج جدلا نونوا

 أهو انسلا :اهاماواهزاشب نمد اظاملالا هرشو عرمرمطل

 ىكأ ينلوءاهذ انيزروجيهناثاذاو ةاجلإ ايلزلا ةناضلل فورطلا
 ١ كلمولو.زللبحو مهثرص ئذراصلا دفنب م الت هوو
 1 درطلاه لعل ع المسا هادا

 عار اهؤانس وكف هسا دوقالد  رحالوخ ءرمملا
 كودلا هدو هدو اداملا صن هروالا 2 امهقمرو

  ةاهصو هلاثساو رج هجدا ةنح هنهدذاتلا يفوم

 نفع اهؤاش ذركهناثدب تاصمملا مدردملا ممل ىلا المعسل

 دج يور مومما -

 ميجا 7 اجيت جرار تق 77 90 تسود حجج واج 701

 ع+ رمد د نسب هيسيعدمب 27ج معبس ا

 ا



 لوك ابصنو اهوز اهيبارعاو ئدراخ لدر >كوج بعل

 ب اهطظالا سر ةفمرظو نيررظ لعت ١

 رامملا ثحدملا

<< 

 تكلادرجوراع مدلساو (ةولصلاو نيل َندنَسَرَوْلا |
 ةيسباعدلا ةرعم بلاط دبالهرا ماحاذ دصيو ةياهبلا |

 اههلم ننال ددلفاع يسد اهليم نوتس ى2ةبام ورش

 ثذاب كل بيو اب ارعاو ورع ىّتد اهم ةرشعد الووتم يميل

 تفاربا ةمدتو : زاجدلا تدطولع ةنلثلا هيه سا

 ثالّملا باملال وهلا كزاشلا بالا كاملا كاوذ هلا بابلا

 كوش ىلا تارضراعوشلو لاعل قا لدالاباسلا تايعالا3

 قع وةعسمسل ىامسلا اذ نايف دىامل همقل لا

 طقم اواممارجج ئوره._ والا عرسلا ةسم هعاؤناو

 :امازراؤلا ى ردع و ةداضتدلا يررعو رحلات صلا

 تينوك“ مي اّنلآو مدل هبدلامت هةلااب ف تناول

 وك نعوبالاو امكهسيرلا تبتوكلا تااّنلاد تسد لك وس
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 ل دش خخ حا مص ياك ووو بع

 1 بسن ملكى اع ةيوسل 5 || يجوع سماملا د عملا 22200
| 

 - ةنجلذ طلال 8 ناسلاو ات همديبعالا - مالا سداسلاو
 ٌ يح ىح ساند ىف ىس : هلك ى سا لاهن هاوتوي اللا هانا
 ا ئ ايليا اة بيافا تول فما هي ردكأ

 8 عاام ضلوزلا لإ هاو متل لع

 ْ وك رمرىثبع جامايرلاملا' أاساح ىس اثلا كاهوت اباه
 ١ يشسعيرسم انبو 'عودبلا موي ذم هتمحذ باك سكب
 .٠ الاخرششع سداسناو مولبلا مهاطنم ةالوعلا بجو دن
 || وك ابعرشع مبان او هزحد ملا ١ئاح هيوملاملا تله وك
 ١ 0000 الو نش ماسلا نصا اع هبولهامللا كاه
 ١ اهكوح هيكردع ساّسلاو سائلا كايا هملاةمر 1

 0 هزضنل امد هسا لملوح ليقع ةْمِل نمل دور دلال اعف
 | و لك لاعلان هلا ناوك هن تلدالا ةيشاَح شو 1 2 بد د مدلابصنل فدرح فانا ئون يلا وسد
 فكتور قولو داتدم نارعتع اوك هنا
 | نيا رلاما'ىكلهاجاز ١ اوام_وكك ىقل ياواد راث رماوجلا راب

 ظ  ةيرفا تن ةتسا هنهد ىز نا انكم !.املوخ لهل اواسلاو دحإ لن قوزرم ماعلا تييلوتك تمي) ىسم اخلاو



 ةيس<لا وك ونال . دسالاو ولا وب اسلاو لمطلااب هسا.

 ىف كم اتلاداهنم ةيرقم ةعاطلاو فكل عا
 ف ئايرح ثلاثلا عونا لاجيت فال شفلوت ١
 وح عسب تاتهبشلا الو اماهو ريالا نابض شا ٠
 كلامها اهباشسم ىتثالثةت اكمع انكم نامت هاي

 ةعميار» ؟راضللالملا بصمت تورح دارا ةأينلا

 ىح نئاتلاد انك هنا يطا بهار تاكل
 بحاوخ لاكش مااشلاو نيرث اكئارل اه هند ارفقتفم ىلا ٠
 لخبت تذا النوم هاذا ويارلاو ممل جمصة وم

 «تاراكعرسماجلا خيل )امت همالا 4 ”الاق ىل ةلملا ئ

 ا ةلوقوخ ملل هالارثمع ةسنعراو هراضللا مشل مزجت ١
 (د ةلاملاو ىرمع مسالك ال ةكماشلا ددلودرلو دام

 ثفهد بنذب الوت* يغشلاو ال ةممارلاو |ىلاص وسل وي رصولا

 لفعل برت ناوكا هدا ةسماملا و ادحاو الون ما ةوفر لا

 ةمباسلاو هنعلئست لمت هموم ارهم ةصاسنلاو سون |!
 هني هاو نع نحخاوا صضامرام |

 عومي اوك ىبا وساّملاو أبحا: نكمل اىلاص لود ىماوذم عزم 7

 ةيداحلاو كاهت دسم كيمو م ةرثاملاو تولاكتتم ١"

 ىكىارتع ةباّشلاو اعكهملا كلج بشل وي ف اىشع ١



 ! 100300 ع ا !اهت هبإهضلنعم ريتكريلاع ىا

 000 0 كراقذ ب ببني لمغت اًعيح و

 4 ان انوع ذأ 3 01 ا

 + ىويعت ىادت" 8 قئانلا ريخ كد
 93 هروب : د / مو اب "م 0 :

 5 ب 2 ىنايقلاو 0

 ١ رم 7 0 46 ممم او 1

 ايدام جاتحا لب يقيل ناتلاهت هلا مع ىك امان
 7 : كام !راصو اىنح اهيلع اك ع اخت ان لامك يحس

 506 | عستادبصي بئذللا كاياصو تاذقلا امهم

 هند نسيإ وأد .يلاؤ الاد مورلام' اه ةروّسلا حعضدو

 0 لالا ميدو اناد امسح امد هلا

 ليمثل ثلا هلع سي ةرصدوسنحإلا
 ' هتباو لوبعم بانو نوفا هلعع ل غل هد وهن

 3 ١ ةليررغ ايلمنوعرت ًأضيدا ىهن ةهبشلل ةفصلا هيارلاد#
  ليفقتلاملا ىصاخحلا د أاهباذح يبت ةيضمللد اهياوذ ةيسح

 مداواة مانا يذ سحرا نمو هون لع لول
 7 ةسملابحي وح هذ لع لمههاضدا يديد ردصملا سراسلاف
 7 كح هت فاضل حألا باسلاو اهتد داربف ةديح إذ اطعازام



 فيرد ةاطاؤحسم «

 دنيا ونبدا نيو“ ب "هةيي وع: دعو

 مااا مهملارسالا سماشلاو ريخرلاس هسا ةدابعونعرتلا

كر هداهرشمكل جداربااوك بصئاالسدولإ)ا ظ
 ىاعم هس املا ةم

 تعبنزلا تاهبهوك لدفئعم هلم مهيض) ظنا لق لعطلا
بوكاو ةحار ارايسلاوامو#و اشذ ثتاللو لاق هنإا 1

 قبل

 ,اظادلوالا دابا و وحل اه هملخاب رو دوك نارلاعلل

 هلاو الممل .-لو ةداصلامقياغ بيلا تاخيروجوك رذلاو كرير « || ا

 نال تبابلا تالا اتهم محرر راضال لمئلا جد هار

 ةييشااي وقمو دلاصالاب_لوقام نيبرضعوفقو زويلا
 د يشاء ىتب يظر كيارعاىإ

 اهنك مورو مسالاب ع بروش و ةوثم اونا

 اك بلان انكهسا مروخ الة دووم ا لمنملااب ٠
وخ محلا بالا ءارشملا ثلاثلاو ف هامل محر وح لاما سمان

 ديعا

 هداك راب معرس لاو ١اوئيالصلا يلع ةللالودسر

 بايربج نس واسبلا و اهدكح اميلع مب ند اكايعم أجل اوحاو

ربح باسللا و ّىحْثعسلا ناوخم نبا
 .اموعالوكوش+لاق ال

قتااموح سيب, ينهتشلا الوام معس اصاثلاهلومشتم
 رب

 يلح أضلا |ممل الا مساَّسلاو الالح مسخ الد ملاصنا ايل ْ

 برع[ و ان سا بجو لا وا 1

 لاَملاو احوضن ةيَرذ تيتوكلطلإ )و مئلل )والا شع عز
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 7 نلاش هما ةاضرملا مد عاوكأ 4 لومشلا جالا ةةراضمر
 نباسسلاو كح قمته لالا ىفنيوخ ةعملومذلا سمانا
 يطا اطالاسانلا يغريوث ىفثنل ىماثلاو ةدارعماعلا 5 7 تاطوف دو :ىيقاايا لاءايجدانئاط أقدس دبعاو 3

 مادام هلا د ابح ةكناللا نانلوك هداك با اناره هضناتللاو
 ١ 'يقنلإلمسا شع ىداجلاو مخ ناو كانا ثم عنا باب 0
 انا الوأم يرسم عدا و كإوضمباتغم ةعاط لوك لا
 ا امو لج ةيهم واللحين موك سيار نيته شل
 ١" كام تصاونلا « دحا هلخد ىزلا اضل غمل ارش لسا
 1 ١ تانرؤوغ 2 ماد ندم عرا

 يان 7 دوغ ةناضالا,رورا اننا د

 1 ماضال امنل أوههو رحاوف موزجنأ ام او هيلكدوسبب
 1 بولا و كام بمب صمخخ هن اوحن مذ ١اوجلا ى رخ 7 ةىرلا

 ظ كلوسيلاو هماويل اوكداولا 5 ةرشرولا يدلل ةنطؤعلا اّسداو ميلقملا هسلا اديعاومع ةمصل ازدالا هةسج املا
 آ ىسماعلا بجو م (ابتلاذ ح اتتفدلا بد ب تو اشاد
 0 |. امل مدع ايبا قسمان ةظوخ حقل

 1 انك ماق ابحاو لمع ١ وك اماوايئاوااعبرا حملا لصوت وأو



 اجلاصإرعاوك الو هط خس ما اطي لاهش هنااءاضرا وماو

 عوكأ ءابد لج لو كد ه اميط لال الح بلط اى لسو ايش ال

 وك لدبلاوبارلاو اهلك ويزلا ترش اتفرارخ و ص لطدلا

 هللا ىفع هم سائلا يقشداوجو ىبلاملا هلا كيو دعا

 نطعرسم 4و هائج! مث هماا افالحاوجو مهلمرلامت

 املا فرخوا ة[رحاماوهد تار لا كما

 الوواد ةمجرا فرحلاوةرسلو ٌةدجفو ةءض نر: ةكملاو
 ةاكرحلا فزحيامئلاب ةاصّمخم هلت فاحلاو و الو كلاو

 برملا ةاوناو ةرشسع ةإجلاو نوملاق دح هنحدلا راحو

 ازعاتندل كعمل ةرْشّسلا هزه ماهل ىطعا املا سانا
 بد (هلاب تاصتختاقو ةضحلا نورخلابواةنحن كرام
ن ا باصت ةئارضو قزملا مذ ورجل وا ىززجلا 528

 هالادل م

 ماي هبصلاو ةيغلااب هعذر نوني, تاوقاو تارعالام[نامار

 2رسكلا خباو قرصا درفلل ثلا و ةرسكابهرصو حتا
 ةا-اعيلغلوسرلاانّورصوء,_رعلوسبلا اماحوخن ٠

 انعدص تك, امسلا سرر وك 23 506 هبعزوسزااب اد ُ ظ ظ

 اياكقلؤهو باعذلا هئانامو بكا ان سن

ر دو ةىكفلااب ”رمحو هيل 3 ترفل ههشدمت
 فرصملا دغ

١ 

1 

1 



 ا اا النسا ةرعرما ا د نا برايي شا انءاسرطم 7“
 ا هرجو هصنا وةىملاان همقر 0و مدلسسلا هرلغرمااب
 ١ تاره اناجرخرلاسلا ف فلولا جك ذو ةرسنألاب
 7 مءاالناماؤانلاو تازيتم انماو تانج ايو بصو

 / ئايلاب هرحو د نينالااد يصد دواولاب هضز هي وكمل ظ
 ْ ةنرؤم 4 ابغا ةفاضلل ةاتملل الا داكتلا نهااذو
 ئ 1 ْ اي لاماحا اود جدتد هوئظو اهومحو هوحو هونأ ا

 " انماورتالسلا هع ماقلااانك دصد داس هيلع مسالا و١
 . نيتلكهد تارعالا ضم اناماو ماينيرلا ا
 | ممشلادو كاملااب هرجو هيصمد واول )اب همفر مس
 ظ  امهملع نول سنللا انداح زج ال اههئاوجاو نور عوولاورلاسلا
 1 مهيعير ل ءانماد السلا ماملاع هرورس لل اق رصو اسرلا
 5 كلدؤءارلاب هرجو ةسصلد لمددلااب هودد سنو مثلا

 ْ اة 1 ل
 7 ىظيلاب انلعد امهسنكبثدلا انمّيلاو ةنلاد باّمكلا ىف
 ١ ماع قوهو بارعدلا ماثالا بو داشسلاّنلا و امهيدنك
 , لهاوو ةىرلا رز همارجو ةّيملااب هيصنو ةمضلاابةمفر
 , يخول ١١ صم فرحويهوريمم هينخاي وصدر ىزللا ماضل
 1 ةرخنفلاب هيضدد ةرضلااب عفر مسقاو يخلو هنن لما

1 

 هدرز



 لصيإ ىزلا عراضللا لمملا كااذ د نجلا قع ةمزرجو 06 ظ

 نوفل نان سلا مينوثم ع قرحوشاو ريمه هضاب كك

 ى#برعدلا صقانالا وكيل بارلاد نانو ضرر لو

 همهدرو هدوثلا راغ اعف ه هرب لصصماىأ رلا رز ماضلاخمنلا

 داصاملاو ءايلو لا اون اجد ةماحو ةيضلند نونملاب

 اهمتلو ان امهمثو كااورحر 5 "ماسلا مون تانقتما ظ

 يظن صسل فشلا ؤرهظ هدا بئارع نإ شانع ا ١
 فردقوبظغباو رهطظمرل هاو ةر وكلا ةوشالاؤ ابك ٠

 رهيظلإ ناو ىماملا اباوكم اءمنقل يحن ةوتحا ٠

 اوتو ايلحم جس هرحاو ضر
 دال كايا 0

 هتهج +. دوف

 ارهزةحسر غرو

 وهد تاذللا

 "بين فلا
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